
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ

ตามที่การรถไฟแหงประเทศไทย ไดมีประกาศ  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง รับสมัคร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย  ในตําแหนงตาง ๆ ซึ่งไดดําเนินการสอบ
ขอเขียนเมื่อวันเสารที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น

การรถไฟแหงประเทศไทย ไดประมวลผลการสอบขอเขียนเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายชื่อ
บุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ ดังเอกสารแนบทายประกาศ

โดยใหบุคคลผูที่มีรายชื่อตามประกาศ นําเอกสารหลักฐานตางๆ ใหถูกตองครบถวน และลง
ลายมือชื่อกํากับ รับรองสําเนาถูกตอง  ระบุเลขที่สอบกํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุก
หนา มายื่นลงทะเบียนและเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศ ดังนี้

๑. ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต โดยติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา 
ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ซึ่งถายไมเกิน ๑ ป นับถึงวันปดรับสมัคร ( ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ) พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบ
สมัครสอบใหครบถวน

    ๒. สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่
แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาจะตองตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบตามประกาศการรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ (๓๑ มกราคม ๒๕๕๖) จํานวน
อยางละ ๑ ฉบับ

๓. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน
เทานั้น ฉบับจริง และสําเนาบัตรดังกลาว จํานวน ๑ ฉบับ

๔. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๕. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไมตรงกัน เชน ใบสําคัญ

การสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อยางละ ๑ ฉบับ
๖. สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘  หรือแบบ ส.ด. ๔๓  จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครสอบ

เพศชาย)
๗. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกรหรือ

สูงกวา จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครสอบในหนวยที่ ๔, ๗ ตําแหนงวิศวกร ๖)



- ๒ -

ทั้งนี้ บุคคลผูที่มีรายชื่อตามประกาศ หากไมนําเอกสารหลักฐานตางๆ มายื่นลงทะเบียน 
หรือเอกสารหลักฐานตางๆ ไมถูกตองครบถวนตามประกาศการรับสมัคร การรถไฟแหงประเทศไทยจะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตนไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น  และจะไมมีสิทธิ์
เขารับการสอบสัมภาษณ  หรือไมมายื่นเอกสารหลักฐานเพื่อลงทะเบียนและเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน 
เวลา และสถานที่ตามประกาศ จะถือวาทานสละสิทธิ์

สําหรับผลการสอบสัมภาษณ   จะประกาศใหทราบในวันพุธที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่
กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล โทรศัพท ๐-๒๖๒๑-๘๗๐๑ ตอ ๘๒๔-๔๔๘๑, ๘๒๔-๕๒๕๔  ทาง
เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com

             ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๒       เมษายน     พ.ศ.   ๒๕๕๖

ลงนาม            ปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา
( นายปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา )

ผูชวยผูวาการ ๒ รักษาการแทน
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



เอกสารแนบ 1/6

เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

1002 นายทวีป  พลยืน

1009 นายรณกฤษ  ศรีเปรมหทัย

1012 นายภูริต  ยุทธิวัฒน

1022 นายหาญชัย  อินทรสุวรรณ

1026 นายวรายุทธ  ดวงมูลลี

1030 นายศักดิ์ชาย  ซายพัฒน

1034 นายวุฒิพงค  วงษรีย

1040 นายภพธร  ลี้ตระกูล

1045 นายปณต  อดิศักดิ์พานิชกิจ

1052 นายสถาพร  สิงหะ

1062 นายอนุชา  บัวอนันต

1064 นายธิติ  สามบุญเรือง

1068 นายเอกพงษ  บุญเจริญ

1074 นายอาคม  ศิริภักดี

1083 นายสุพจน  บารมี

1089 นายกรเทพ  ทาวงษ

1093 นายพงศศักดิ์  โพชากร

1102 นายณัฐพล  เกตุชาวนา

1104 นายกิตติพงศ  เจษฎางกูร ณ อยุธยา

1112 นายภูดิศ  ชีวณิชชากร

1116 นายกฤษฎา  มูลสวัสดิ์

1124 นายจักรพงศ  ทวีสุข

1140 นายสุริยา  หนูสวัสดิ์

1154 นายเอกภูมิ  มั่งมา

1180 นายเอกราช  ปญญาวศิน

บัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ

หนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี

สังกัด ฝายการเดินรถ

วันอังคารที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ  หองประชุมฝายบริหารงานบุคคล



เอกสารแนบ 2/6

เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

1253 จาเอกโยธิน  อิ่นแกว

1254 นายกอบชัย  วรเวชสิทธิกิจ

1261 นายภูมิภัทร  จตุนารถ

1287 นายทวิชนัย  สากระจาย

1290 นายพงศธร  พงศพันธงาม

1301 นายพิสิทธิ์  ตะสูงเนิน

1371 นายนภนต  กันยพิมานมนต

1376 นายจรัญ  ไชยเสน

1408 นายมนู  บุญเจือ

1420 นายชัยรัตน  นรชัย

1429 นายเกียรติศักดิ์  บุญรอด

1482 นายสยาม  เยื้อนแยม

1497 นายศุภวัฒน  พริ้งกระโทก

1508 นายธวัชชัย  ใสแสง

1520 นายวิศรุต  บํารุงอิ่ม

1524 นายพรเทพ  อาญา

1528 นายภาณุพงศ  ชัยยุทธภูมิ

1598 นายอภิเชษฐ  ศิริวัฒน

1599 นายสุวิวัฒน  แยมดี

1762 นายปรเมศวร  ไวทยวรรณ

1795 นายสราวุธ  จิระสวัสดิ์วงษ

1822 นายรชตะ  ตั้งพานิช

1826 นายมงคล  ดลชม

1878 นายกิตติธัช  กีรตินิจกาล

1900 นายไกรวุฒิ  สงชู

ณ  หองประชุมฝายบริหารงานบุคคล

วันอังคารที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สังกัด ฝายการเดินรถ

หนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี

บัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ



เอกสารแนบ 3/6

เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล
๒๐๐๒ นายภัทรพล  ศรีวรรณ
๒๐๐๓ นายสรายุทธ  โตแสง
๒๐๐๘ นายอาณัตพล  กลึงชัง
๒๐๑๗ วาที่ร.ต.ปติพนธ  ศรีอุมสุข
๒๐๒๐ นายสุวิทย  ชอบธรรม
๒๐๒๑ นายชาคริต  แผนผา
๒๐๒๓ นายศรัณย  แปนกลาง
๒๐๒๔ นายสุทัศน  จี่มุข
๒๐๓๑ นายชัยวัฒน  เดชภักดี
๒๐๓๓ นายวัชรพงษ  เกิดโภคา
๒๐๓๘ นายเกียรติศักดิ์  สงเกิด
๒๐๔๓ นายวีรภัทร  มูลเมือง
๒๐๔๖ นายทรงพล  หงษโต
๒๐๔๙ นายภานุพงษ  สายเพชร
๒๐๕๑ นายวสันต  จันทรลอย
๒๐๕๔ นายกฤษณะ  หนูสีแกว
๒๐๕๘ นายณกรณ  บุญธรรมาภิบาล
๒๐๖๐ นายกิตติศักดิ์  นิ่มวัฒน
๒๐๖๑ นายภากร  สังฆดิษฐ
๒๐๖๒ นายสิทธิพร  บุญจังหุน
๒๐๗๒ นายมรุพงษ  พงษบัว
๒๐๗๓ นายวิศรุต  ชุมคงดํา
๒๐๗๕ นายอานนท  อ่ําบัววัน
๒๐๙๘ นายธนัช  บุญครุฑ
๒๐๙๙ นายภาณุมาศ  เจริญบุญ
๒๑๐๐ นายสิทธิศักดิ์  ตระกูลทอง
๒๑๐๒ นายยุทธนา  ทองเนื้อนิ่ม
๒๑๐๓ นายจักรพันธุ  บรรลือสิน
๒๑๐๕ นายกฤษดา  สารสิทธิ์
๒๑๐๗ นายณัฐ  สุขสมกิจ
๒๑๐๙ นายกฤษิกร  โพธิ์ขวัญ
๒๑๑๑ นายณัฐกร  คุมทรัพย
๒๑๑๒ นายธเนตร  ดีเทศ
๒๑๒๐ นายโกสีย  เกิดศุข

บัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ
หนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)

สังกัด ฝายการเดินรถ
วันศุกรที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ  หองประชุมฝายบริหารงานบุคคล



เอกสารแนบ 4/6

เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล
๒๑๒๒ นายฤชากร  คชไพร
๒๑๒๓ นายอภิเชษฐ  สีสุกใส
๒๑๒๘ นายมนชัย  พุมชาวสวน
๒๑๓๗ นายไพรัช  สุทธิโพธิ์
๒๑๓๙ นายชรินทรเทพ  จันจอน
๒๑๔๘ นายอนุสรณ  วาสสนิท
๒๑๕๕ นายอภิชาติ  นาคนิยม
๒๑๕๗ นายเกรียงไกร  ไทยธานี
๒๑๕๘ นายสุทธิพงษ  ไทยธานี
๒๑๖๐ นายศตวรรษ  เพ็งพูน
๒๑๖๓ นายวิฑูร  อ่ําพุธ
๒๑๖๖ นายอุทิศ  ธรรมสุรินทร
๒๑๖๗ นายณัฐกนธ  สุขบุตร
๒๑๖๙ นายศิริชัย  คงสนิท
๒๑๗๒ นายอาทิตย  ลิ่วไอศวรรย
๒๑๗๕ นายราชันย  เพ็ชรสูงเนิน
๒๑๗๗ นายเอก  โพธิคากร
๒๑๘๑ นายศุภณัฐ  เจริญพรรณ
๒๑๘๕ นายพงศธร  ไชยอัษฎาพร
2195 นายวุฒิพงษ  กิ่งกาน
2203 นายสันติ  สมานรักษ
2205 นายธนานนท  บุญสวัสดิ์
2209 นายศุภฐา  อินา
2210 นายวชิรุตม  ประกอบกิจ
2217 นายจักรพงษ  มาลี
2218 นายธัชชัย  จันทรคง
2219 นายสุพัฒน  บุญนิตย
2229 นายปรัชศณนก  พรหมดนตรี
2237 นายธนาวัฒน  จันทรบาง
2242 นายจักริน  ชัยพัฒน
2244 นายจักรภัทร  บุญอุไร
2251 นายจําปา  พงษสุวรรณ
2261 นายภักตกฤตย  แกวประภาค
2265 นายพลสฤษฏ  ตรีสุคนธ

บัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ
หนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)

สังกัด ฝายการเดินรถ
วันศุกรที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ  หองประชุมฝายบริหารงานบุคคล
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เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

3003 นายนพวงศ  เสาเวียง

3007 นายณัฐชัย  ถิ่นทับ

3010 นายจิรวัฒน  เหมืองพุน

3014 นายสุทธิพร  ชุมภูทอง

3016 นายยุทธพงษ  สมดีตี

3018 นายปณณวัฒน  นวลจันทร

3019 นายรุจวิชญ  บุญมี

3024 นายวีรนัด  ตรีรส

3026 นายอรรถพล  เทียมเมือง

เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

4019 นายอัศวิน  มุงนากลาง

4023 นายสาโรช  ละอองศิริวงศ

4024 นายสิปปนนท  สิงหจารุ

4160 นายวีระศักดิ์  สงสุรีย

4229 นายภักดี  งามสุทธิ

4254 นายอรรณพ  ประวีณวิสารท

บัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ

หนวยที่ ๔  ตําแหนง วิศวกร ๖ 

สังกัด ฝายการชางกล

วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ  หองประชุมฝายบริหารงานบุคคล

วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.

ณ  หองประชุมฝายบริหารงานบุคคล

บัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ

"ไมมีผูผานเกณฑการสอบภาคขอเขียน"

** หนวยที่ ๕  ตําแหนง วิศวกร ๖  สังกัด ฝายการชางโยธา

หนวยที่ ๓  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ)

สังกัด ฝายการเดินรถ



เอกสารแนบ 6/6

เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

6017 นายยรรยง  เกตุผาสุข

6032 นางสาวสิริกานดา  พึ่งพันธ

6098 นายชัย  เมฆินทรพันธุ

6123 นางสาวสุดา  หมื่นศรี

เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

7013 นายชยุตม  หังสเนตร

7014 นางสาวธีรวรา  ดวงพระจันทร

7022 นางสาวบุณศิริ  ฟกหล่ํา

7034 นายเอกพันธ  พากเพียร

7036 นายอนุชา  สงาแสง

บัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ

หนวยที่ ๖  ตําแหนง พนักงานการบัญชี ๖

หนวยที่ ๗  ตําแหนง วิศวกร ๖ 

สังกัด ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๑๕ น. - ๑๕.๓๐ น.

ณ  หองประชุมฝายบริหารงานบุคคล

สังกัด ฝายการชางโยธา

วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

ณ  หองประชุมฝายบริหารงานบุคคล

บัญชีรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ



วิธีปฏิบัติเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ

ผูเขาสอบสัมภาษณ ตองแตงกายใหสุภาพ เรียบรอย ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนใหเปนสุภาพชน   
ผูแตงกายไมสุภาพเรียบรอย (สวมกางเกงยีนส เสื้อยืด รองเทาแตะ ฯลฯ) จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบสัมภาษณ
และตองปฏิบัติ ดังนี้ :-

๑. บุคคลผูที่มีรายชื่อตามประกาศ เขารับการสอบสัมภาษณ “ชวงเชา”  ใหมารายงานตัว
และยื่นลงทะเบียนเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.

๒. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถายทางหนวยงานราชการออกใหไปแสดงตอเจาหนาที่
มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหสอบสัมภาษณโดยเด็ดขาด

๓. จัดเรียงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมลงลายมือชื่อกํากับ รับรองสําเนาถูกตอง  และระบุเลขที่สอบ
กํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาหลักฐานและเอกสารทุกหนา ดังนี้

๓.๑ ใบสมัครที่พิมพจากอินเทอรเน็ต โดยติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตา
ดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ซึ่งถายไมเกิน ๑ ป นับถึงวันปดรับสมัคร ( ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ) พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครสอบใหครบถวน

    ๓.๒ สําเนาประกาศนียบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่
แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาจะตองตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบตามประกาศการรับสมัคร โดยตองสําเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัครสอบ (๓๑ มกราคม 
๒๕๕๖)  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ

๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุ
ชัดเจนเทานั้น  จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สําเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไมตรงกัน เชน ใบสําคัญ

การสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อยางละ ๑ ฉบับ
๓.๖ สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘  หรือแบบ ส.ด. ๔๓  จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัคร

สอบเพศชาย)

๓.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกร
หรือสูงกวา จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครสอบในหนวยที่ ๔ , ๗ ตําแหนงวิศวกร ๖)

๔. ลงลายมือชื่อ  “บัญชีลงนามผูเขารับการสอบสัมภาษณ”

๕. นั่งรอเจาหนาที่เรียก เพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ

***  บุคคลผูที่มีรายชื่อตามประกาศ เขารับการสอบสัมภาษณ “ชวงบาย”  ใหมารายงานตัว

และยื่นลงทะเบียนเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ เวลา ๑๒.๔๕ น. – ๑๓.๑๕ น.  และปฏิบัติตาม      
ขอ ๒ – ๕ ***

ทั้งนี้ สําหรับผลการสอบสัมภาษณจะประกาศใหทราบในวันพุธที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่              
กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล โทรศัพท ๐-๒๖๒๑-๘๗๐๑ ตอ ๘๒๔-๔๔๘๑, ๘๒๔-๕๒๕๔  ทาง
เว็บไซต www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com


