


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 26000000009 นายมนัส มาจุฬา

2 26000000012 นายธีรศักดิ์ โสภา

3 26000000014 นายอธิษฐธนัน ทองธราวัฒน

4 26000000016 นายวรวัฒน สารบุญ

5 26000000026 นายอุดม เข็มลาย

6 26000000028 นายสุรศักดิ์ พุมสุวรรณ

14 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 3 สังกัด สนญ. (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 26020000004 นายวัชระ ถนอมศิลป

2 26020000006 นายกฤษฎา ศรีแตง

3 26020000015 นายปยะพงษ พลธี

4 26020000020 นายประเสริฐ รัตนารักษ

5 26020000030 นายเทียนชัย ศิลปกษา

6 26020000034 นายฟูเศรษฐ ดิดประเสริฐ

7 26020000038 นายธงชัย รัตนารักษ

8 26020000045 นายธนิต กึ่งกลาง

12 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 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 26030000002 นายจตุรวิทย คําสรอย

2 26030000010 นายศักดิ์ชาย ลพบุตร

3 26030000011 นายคชาวุฒิ ไวนิพลี

4 26030000012 นายจิตติ ปญญายอง

5 26030000014 สิบเอกตนตระการ ใจเที่ยงแท

6 26030000017 นายมานพ นาคชัยยะ

7 26030000045 นายอาทิตย ขวัญเมืองแกว

8 26030000054 นายภานุวัฒน ปานรัตน

9 26030000062 นายยุทธพล นาคชํานาญ

16 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 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 26040000001 นายพูลพริษฐ พรหมจันทร

2 26040000006 นายอรรถพล บัวบาน

3 26040000008 นายอาทิตย จีนศรีคง

4 26040000016 นายภูวนาท แกวคง

5 26040000036 นายพิเชษฐ นิจเศษ

6 26040000042 นายพรพงษ พิเศษศิลป

7 26040000048 นายวัฒนา ศิริมาสกุล

8 26040000062 นายชัยฤทธิ์ ภานุพัฒนชีวิน

9 26040000065 นายอรรถวุฒิ รักธรรม

10 26040000073 วาที่ ร.ต. กิตติศักดิ์ อิสิงหจันทร

11 26040000085 นายสุเมตตา โสภาพงษ

13 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 3 สังกัด กปภ.ข.4 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 26050000002 วาที่ ร.ต.อัดสหรี นักรํา

2 26050000005 นายธีรยุทธ แกวละเอียด

3 26050000008 นายยุทธเกียรติ ยอดสวี

4 26050000011 นายสิทธิกร แกวนิล

5 26050000012 นายทศพร บัวบางกรูด

6 26050000018 นายดิเรก อินทกาญจน

7 26050000029 นายธีรศักดิ์ เจริญดี

8 26050000031 นายสราวุธ เจะมะหมัด

9 26050000037 นายจําลอง เกื้อผอม

10 26050000040 นายฌฐมน คําสุข

11 26050000044 นายธวัชชัย ทองทราย

12 26050000047 นายสรวิศ ศรียะพันธุ

15 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 3 สังกัด กปภ.ข.5 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 26060000001 นายสิทธิศักดิ์ เนตรโสม

2 26060000002 นายอนุวัฒน ทองเกิด

3 26060000038 นายวินัย จันทรคํา

4 26060000047 นายวุฒิชัย พินิจรุงเจริญ

5 26060000053 นายกรัญู สาลีศรี

6 26060000089 นายอิสระ นาเสงี่ยม

7 26060000091 นายขัติยะพงษ พะเนตรัมย

8 26060000125 นายสุวิช คําตั๋น

9 26060000136 นายวริษฐ มูลสิน

10 26060000168 นายธนากร ผุยโพนทัน

11 26060000199 นายอนุสรณ สิงหดี

20 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 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 26070000005 นายศุภโชค หลานวงษ

2 26070000006 นายพายัพ ตะวงษา

3 26070000010 นายอรรคพล สายตรี

4 26070000011 นายจําเริญ จักรชัย

5 26070000021 นายณรงคฤทธิ์ จันทะฟอง

6 26070000027 นายจักรพันธ แกนกิจวิบูลย

7 26070000029 นายธวัชชัย ตะนัดไชย

14 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 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 26080000007 นายกิตติกร ใยคํา

2 26080000013 นายธยศ ชูแสงโรจน

3 26080000015 นายรุงศักดิ์ ถีระพันธ

4 26080000022 นายณัฐวุฒิ ขุนชัย

5 26080000038 นายศุภชัย สุปญโญ

6 26080000041 นายสุรพัฒน คําจันทร

7 26080000058 นายศุภคม รักโคตร

20 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 3 สังกัด กปภ.ข.8 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 26090000018 นายชัยฤทธิ์ ใจชมภู

2 26090000022 นายณรงคศักดิ์ แสนโยเมือง

3 26090000023 นายศราวุธ เผือกไร

4 26090000024 นายอุทัย บุตรตา

5 26090000033 นายอัฐพงษ วิรัตนเกษ

6 26090000036 นายณัฐกิตติ์ ถาวรวงศ

7 26090000054 นายณัฐพงษ คํากอน

8 26090000060 นายจอมพล มงคล

9 26090000062 นายพัสกร วงศปญญาวุธ

10 26090000091 นายทวีวัฒน แดงนา

11 26090000096 นายวิเชียร บุญเรือง

20 ตุลาคม 2558 09.00-12.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 3 สังกัด กปภ.ข.9 (บุคคลทั่วไป)

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ
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ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 26100000001 นายนิวัฒน กระบิล

2 26100000005 นายสุธี ยศแกว

3 26100000022 วาที่ ร.ต.วงศกร จินดาประทุม

4 26100000042 นายณัฐกรณ อยูสุภาพ

5 26100000053 นายฤทธิชัย สาออน

6 26100000060 นายเฑียรชัย สํารอง

7 26100000064 นายพีรยุทธ หลําคํา

8 26100000068 นายพีชคณิต ตุงคะศิริ

9 26100000077 นายสมศักดิ์ เชื้อชีลอง

13 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

รายชื่อผูผานการสอบขอเขียนและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

ตําแหนง ชางเครื่องกล 3 สังกัด กปภ.ข.10 (บุคคลทั่วไป)
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