


ลําดับที่ รายการเอกสารหลักฐาน

1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด มี ไมมี

2 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด มี ไมมี

3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาม)ี 1 ชุด มี ไมมี

4 สําเนาหลักฐานแสดงวาพนภาระการเกณฑทหาร สด.8 หรือ สด.43  1 ชุด(เฉพาะเพศชาย) มี ไมมี

5 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปวส.)  1 ชุด มี ไมมี

6 สําเนา  Transcrip  (ปริญญาตรี)  1 ชุด

7 สําเนาประกาศนียบัตร  (ปวส.) 1 ชุด มี ไมมี

8 สําเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรี-โท) หรือใบรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัต(ิกรณียังไมรับปริญญาเทานั้น)  1 ชุด

9 สําเนาใบแสดงผลทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับตําแหนงคุณวุฒิปริญญาโท มี ไมมี
10 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สําหรับตําแหนงวิศวกร มี ไมมี

หมายเหตุ 1 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองยื่นเอกสารใหเจาหนาที่ตรวจสอบ กอนกําหนดการเริ่มสอบสัมภาษณอยางนอย 30 นาที 

3 จัดเรียงเอกสารทั้งหมดตามลําดับรายการ

4 เอกสารทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น (ลายเซ็นตพรอมชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง)

5 การแตงกาย

   5.1 สุภาพบุรุษ หามใสเสื้อยืด หามปลอยชายเสื้อ หามสวมกางเกงยีนส หามสวมกางเกงขาสั้น หามสวมรองเทาแตะ

   5.2 สุภาพสตรี หามใสเสื้อยืด หามใสกระโปรงผายีนส/ผายืดรัดรูป หามสวมรองเทาแตะ หากจะสวมกางเกงตองใสชุดสูท 3 ชิ้น กางเกงทรงสุภาพ

1................................................2................................................3................................................

หมายเหตุ เปนขอมูลประกอบการสัมภาษณ ไมผูกพันกับการบรรจุแตงตั้ง

กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้ เพื่อใชในการสงหนังสือเรียกตัวบรรจุแตงตั้ง(กรณีที่ผานการสอบคัดเลือก) ดวยลายมือบรรจง

หมายเหตุ  1.กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - ที่อยู หรือเบอรโทรศัพท ใหแจงงานสรรหา กองทรัพยากรบุคคลทราบโดยดวน

โดย ใชสําเนาบัตรประชาชนพรอมเขียน ที่อยู/เบอรโทรศัพท ที่เปลี่ยนแปลง Fax มาที่ 02552 7643
2.การเรียกบรรจุแตงตั้ง กปภ.จะใชวิธีการสงจดหมายเปนหลัก การกรอกขอมูลที่ชัดเจน ถูกตองยอมเปนประโยชนตอตัวทานเอง

ลงชื่อ.............................................ผูสมัคร

*หากเลือกได ทานประสงคที่จะปฏิบัติงานที่จังหวัดใด ใหระบุตามลําดับความประสงค 3 จังหวัด

*******************************************************

หมายเหตุ (สําหรับ จนท.)

*******************************************************

รายการเอกสารที่ตองนํามายื่นตอเจาหนาที่ในวันสอบสัมภาษณ (กรอกขอมูลและนําเอกสารฉบับนี้มาดวย)

ชื่อ....................................................สกุล........................................................ตําแหนง….............................................เบอรโทรศัพท(มือถือเทานั้น).........................................

เบอรโทรฯ สํารอง (ระบุชื่อและความสัมพันธ)....................................................................................................................................................................................................

ลําดับที่(ตามประกาศ)...........................สังกัด.........................................เขาสอบสัมภาษณวันที.่......................................................

เอกสารอื่นๆ(ถาม)ี

2 กรณีผูเขารับการสอบสัมภาษณไมมีเอกสารตาม 1-10 มาแสดงในวันเขารับการสอบสัมภาษณ ถือวาสละสิทธิการสอบคัดเลือก

ช่ือ....................................................................................................................

ท่ีอยู.่.................................................................................................................

      ..................................................................................................................

      ..................................................................................................................

รหสัไปรษณีย์ 



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25010000003 นายชัยมงคล คงปน

2 25010000010 นายวิทยา ยอดวิจารณ

3 25010000016 นายอภินันท บรรเทา

4 25010000017 นายปารดี ปยะวาทินทร

5 25010000019 นายอภิรัติ เครืออนันต

6 25010000023 นายกรกรต โคตรสมบัติ

7 25010000035 นายอาคม บุญชวย

8 25010000042 นายอนุกูล แกววงศ

9 25010000046 นายสุรสิทธิ์ ลบพันธุทอง

10 25010000065 นายศิริพงศ สุจะวะนะ

11 25010000073 นายนพดล ภาคพจน

12 25010000087 นายบริพัฒน จินตพัฒนากิจ

13 25010000096 นายศิวทัศน เจริญวงศ

15 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.1 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25020000003 นายโชคชัย วิชัยศิรินุกูล

2 25020000013 นายนิกร กันทะนัน

3 25020000015 นายอดิศักดิ์ ธรรมทา

4 25020000022 นายพนมกร สอนสมนึก

5 25020000025 นายคมสัน วองไว

6 25020000039 นายชัยพิชิต วิทยาพาสุข

7 25020000047 นายธีรวัฒน ชาติชัยภูมิ

8 25020000049 นายมนตรี ทองสีสังข

9 25020000050 นางสาวเฉลิมขวัญ สิมิโร

10 25020000051 นางสาวณัฐพร แทนมณี

11 25020000052 นายพัทธพงษ บุญสิน

12 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.2 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25030000002 นายประเสริฐ อาการส

2 25030000003 นายณัฐพล รัตนวิจิตตเวช

3 25030000004 นางสาวนกานต กาญจนสุนทร

4 25030000020 นายฉัตรชัย อาภรณพิศาล

5 25030000021 วาที่ ร.ต.ยุทธนา ดวงสุวรรณ

6 25030000022 นายนิวัฒน สุปนตี

7 25030000024 นายธรรมรัตน วิรุณราช

8 25030000033 นายจีรพันธ สินพานิช

16 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.3 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25040000003 นายวินัย ริมเขตร

2 25040000006 นายเจษฎา รัสมโน

3 25040000007 นายวณุรักษ เรืองเกิด

4 25040000011 นายจักรพงษ ไชยพงศ

5 25040000015 นายวัลลภ บุญมาก

6 25040000026 นายนัทธี ประสมรอด

7 25040000031 นายวิทยา ชูวิรัตน

8 25040000036 นายนรากรณ เพ็ชรสังข

ชื่อ-นามสกุล

13 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.4 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25050000018 นายชาญชัย ดิสโร

2 25050000019 นายภวีวัฒน รัตนานุกูล

3 25050000030 นายเอกวิทย พูลทอง

4 25050000038 นายนายอาราฟต มะนุ

5 25050000005 นายอนุสรณ มาลี

ชื่อ-นามสกุล

15 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.5 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25060000003 นายธวัชชัย กุลชาติ

2 25060000014 นายอรรคพล เถาวทิพย

3 25060000016 นายพงษศักดิ์ สิทธิราช

4 25060000023 นางสาวณัฏฐิณี พันศรีเมือง

5 25060000026 นายนรา จําปางาม

6 25060000052 นายวุฒิชัย วงษสกุล

7 25060000075 นายปริญญา ภารแผว

8 25060000119 นายภาณุพันธ กฤษณะสุวรรณ

9 25060000158 นายคณิศร บุญไชยศรี

10 25060000164 นายกฤษณะ สงาศิลป

19 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.6 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25070000002 นายนิรพัฒ ธรรมรังสี

2 25070000010 นายชยพล สิบศิริ

3 25070000015 นายเอกพันธ เพียรพจน

4 25070000022 นายศักดิ์ดา สาระคํา

5 25070000028 นายรัฐพล นาสูงชล

6 25070000050 นายธเนส สุวรรณโส

7 25070000051 นายชัชชัย คําเบา

8 25070000052 นายศุภนิตย ติงยะ

9 25070000061 นายยอดรัก วรฮาด

15 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.7 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25080000007 นายธนบดี เรืองบุญ

2 25080000012 นายสุทัศน สงเสริม

3 25080000013 นายณัฐวุฒิ พันธุพิพัฒน

4 25080000024 นายนิพิฐพนธ โรจนประทักษ

5 25080000032 นายสุรวิทย แสงอรุณ

6 25080000039 นายณัฐพงษ ทินชวย

7 25080000043 นายอุทิตย บุญจรัส

8 25080000052 นายอาทิตย ชวงโชติ

9 25080000055 นายณัฐศิลป รสจันทร

10 25080000071 นายอนุชา ทองสะอาด

ชื่อ-นามสกุล

20 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.8 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25090000006 นายทศพร ทาวจันทร

2 25090000011 นายกิตติศักดิ์ จากภัย

3 25090000020 นายธนรัตน ทิพยรัตน

4 25090000022 นายสาธิต รวมไทย

5 25090000034 นางสาวจิราพร ปญญารักษา

6 25090000040 นายวันชัย ไชยตัน

7 25090000046 นางสาวมัณฑนา นันติ

8 25090000052 วาที่ ร.ต. วีรพล วงศใยมูล

9 25090000057 นายสันติชัย โรจนประจักษ

10 25090000072 นายประมวล บุตรจุมปา

11 25090000098 นายธีรยุทธ วุฒิชาติ

12 25090000103 นายณัฐพงษ พัศโน

13 25090000120 นายเทียนชัย คนขยัน

14 25090000131 นายบริพัตร จันทรดา

15 25090000140 นายพรพจน ฉันทะวงค

19 ตุลาคม 2558

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.9 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 25100000028 นายชนะพล อยูกรุง

2 25100000029 นายยุรนันท แกวเกตุ

3 25100000032 นายยศกร เขียวสด

4 25100000038 นายสราวุธ ไกรมาต

5 25100000058 นางสาวจุฑาทิพย ลดโต

6 25100000067 นายภีรพงษ พรมงาม

7 25100000084 นายวรุตม คําตา

8 25100000094 นายศตวรรษ นันทะผา

9 25100000139 นายนพดล เหล็กทอง

14 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงชางโยธา 3  สังกัด กปภ.ข.10 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล
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