


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 28010000003 นางสาวขนิษฐา พรมวัง

2 28010000007 นางสาวอัศวินี บุงกระโทก

3 28010000048 นางสาวพัชรชานนท พันธวีรภูวนาท

4 28010000054 นางสาววิภารัตน มุลิตา

5 28010000063 นางสาวจีระวรรณ เสือยอย

6 28010000067 นายศราวุธ หนูพันธ

7 28010000068 นางสาวรุจิรัตน ทองพันธ

8 28010000075 นางสาวพรรณิดา นาที

9 28010000098 นางสาวบุศยรินทร ธฤตวิวัฒนชัย

10 28010000121 นางสาวชณุตตา เหลาสาย

11 28010000127 นางสาวอรดี ตูโภค

12 28010000129 นางภัทราภรณ ปานจํารูญ

19 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 3 สังกัด กปภ.ข.1 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 28020000001 นางสาวณัฐวิภา ไชยสิทธิ์

2 28020000009 นางสาวพัชรินทร เหมือนบุญ

3 28020000011 นางสาวธัญรดา ฤทธิเรืองเดช

4 28020000018 นางสาวสุชาวลี คัจฉะภา

5 28020000026 นางสาวอัจฉรา ทิพวัง

6 28020000042 นายณัฐพงษ โคตรสุวรรณ

7 28020000052 นายนพคุณ ใยเทศ

8 28020000075 นางสาวพัชรมาศ โพธิยันต

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

16 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 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 28030000003 นางสาววิไลพร ธาตุหลวง

2 28030000007 นางสาวเบญจมาภรณ สังขเอม

3 28030000009 นางสาวศริญญา ประจง

4 28030000010 นางสาวภรณทิพย อวมจุก

5 28030000011 นางสาวจินดา เหลืองระลึก

6 28030000026 นางสาวกชกร เพ็ญวันศุกร

7 28030000036 นางสาวณัฐชยา เนตรสวาง

8 28030000042 นางสาวภัทราวดี สังขเอม

9 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 3 สังกัด กปภ.ข.3 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 28040000005 นางสาวกีรติกา อินทองคํา

2 28040000006 นางสาวกรรณิการ ซื่อสัตย

3 28040000013 นางสาวอารีรัตน ศรีวิโรจน

4 28040000015 นางสาวปยะรัตน นวลศรีทอง

5 28040000017 นางสาวประณีตศิลป สุวรรณระ

6 28040000020 นางสาวรัตนาภรณ ษรภักดี

7 28040000021 นางสาวสุภัตรา ชูวงศศรีวัฒนะ

8 28040000026 นางสาวณัฐพัชร รัตนพาหุ

9 28040000038 นางสาวอนิศา บุญรอด

10 28040000056 วาที่ ร.ต.หญิง ศุภมาศ สมใจ

11 28040000060 นางสาวอัจฉรา มณีเศวต

13 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 3 สังกัด กปภ.ข.4 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 28050000005 นางสาวนภัสภรณ สุวรรณจันทร

2 28050000006 นางสาวพิกุล บุญโท

3 28050000008 นางสาวธนาวดี นวลเขียน

4 28050000013 นางสาวอัมพิกา ชูชวย

5 28050000019 นางสาวภรณทิพย วัตนะเสน

6 28050000022 นางสาวมะลิวัลย ปยเขต

7 28050000031 นางสาวอัมพร บุญประเสริฐ

8 28050000043 นางสาวสุรีรัตน คงวุน

13 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 3 สังกัด กปภ.ข. 5 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 28060000018 นางสาววิไลวรรณ มะธิปะ

2 28060000020 นางสาวสุเมตรา บรรจง

3 28060000028 นางฉัตรดาว พรมจักร

4 28060000036 นางสาวชลธิชา สารจันทร

5 28060000041 นางจิดาภา โสภาวัฒน

6 28060000058 นางสาววิมล ศรีโยหะ

7 28060000059 นางสาวสุพัตรา มูลสาร

8 28060000068 นางสาวกรรณิกา อินทะผิว

9 28060000070 นางสาวเจนจิรา แกวคําพันธ

10 28060000129 นางสาวนันทิยา ลมบัวลอด

11 28060000217 นางสาวณัฐธิดา โคตรโสภา

12 28060000279 นางสาววนิชยา นาแถมพลอย

13 28060000301 นางสาวนิตยา สุทธิสา

13 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 3 สังกัด กปภ.ข.6 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 28070000002 นางขวัญชีวัน จําปาหาญ

2 28070000013 นางสาววรรณิดา ไชยสงค

3 28070000033 นางสาวไอยริน บัวจันทร

4 28070000043 นางสาวณัฐณิชากุล บุญทอง

5 28070000051 นางสาวสุรินทร ศิริวิ

6 28070000055 นางสาวธัญญาลักษณ ผานชมภู

7 28070000080 นางสาวชญารัฐ พานันต

8 28070000089 นางสาววาสนา สายรัง

9 28070000107 นางสาวอาภาพิชญ นิตยา

10 28070000120 นางสาวทักษมณฑ ถิ่นปญจา

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

16 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 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 28080000008 นางสาวทิพยสุดา แผงงาม

2 28080000013 นางสาวสุภัชยา ดาวเศรษฐ

3 28080000017 นางสาวอารยา สินการ

4 28080000040 นางสาวปรียานุช ผองแผว

9 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 3 สังกัด กปภ.ข.8 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 28090000007 นายปยะบุตร ติณะคัด

2 28090000008 นางอัญชลี ปนฟอง

3 28090000013 นางสาวเกษสินี หมูกริ้ง

4 28090000029 นางสาวกนกวรรณ ชัยขันตะ

5 28090000035 นางสาวภัชราวรรณ ปญญาคม

6 28090000040 นางสาวรัตติกาล ปญญามูล

7 28090000048 นางสาวรัตนา จันใจ

8 28090000091 นางสาวธิติยา ทิพยจํานงค

9 28090000098 นางสาวขวัญชนก อภิวงค

13 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 3 สังกัด กปภ.ข.9 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 28100000016 นางสาววรัญู เคลือบบุญศร

2 28100000017 นางสาวเมทาวี ชายเจริญ

3 28100000024 นางบุษบง จันทรศรี

4 28100000041 นางสาวนิรันรัตน คําแสง

5 28100000046 นายพายัพ พันพา

6 28100000051 นางสาวพัชราภรณ ธนะรัตน

7 28100000060 นางสาวมนัสพร เสริฐศรี

8 28100000061 นางสาวจุฑามาศ คําเครือ

9 28100000077 นางสาววรัชญา ธนะสูตร

10 28100000095 นางสาวกาญจนา จอยชู

11 28100000097 นางสาววิไลลักษณ วงษเส็ง

12 28100000115 นางสาวจริยา แดงนุย

13 28100000123 นางสาวรัศมี นันตระกูล

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 3 สังกัด กปภ.ข.10 (บุคคลทั่วไป)

15 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล
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