
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง    รายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ วัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่การรถไฟแหงประเทศไทย ไดมีประกาศ  ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป เพื่อบรรจุเขา
ทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย  ในตําแหนงตาง ๆ ดังรายละเอียดแจงแลว นั้น

การรถไฟแหงประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบภาคปฏิบัติรายละเอียด  วัน  เวลา
สถานที่สอบ ดังนี้

๑.  หนวยที่  ๖  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน) สังกัดฝายการเดินรถ

หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่ ๖ พนักงาน
ขบวนรถ ๒ 

(พนักงานรถนอน)  
สังกัด ฝายการเดินรถ

ชานชาลาที่ ๒
สถานีกรุงเทพ

วันพุธที่ ๒๔
กรกฎาคม  ๒๕๕๖
(เอกสารแนบ ๑)

๐๖๐๐๐๑ – ๐๖๐๐๑๘ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

๐๖๐๐๑๙ – ๐๖๐๐๓๖ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๖
(เอกสารแนบ ๒)

๐๖๐๐๓๗ – ๐๖๐๐๕๔ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

๐๖๐๐๕๕ – ๐๖๐๐๗๒ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

วันศุกรที่ ๒๖ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๖
(เอกสารแนบ ๓ )

๐๖๐๐๗๓ – ๐๖๐๐๙๐ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

๐๖๐๐๙๑ – ๐๖๐๑๐๙ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๒.  หนวยที่  ๗  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ

หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่ ๗  พนักงาน
การเดินรถ ๒ 

(พนักงานคุมประแจฯ) 
สังกัด ฝายการเดินรถ

สถานีเชียงราก  
งานเดินรถแขวงกรุงเทพ

วันพุธที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ เอกสารแนบ ๔ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา  
งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา

วันศุกรที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ เอกสารแนบ ๕ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมทางแกงคอย  
งานเดินรถแขวงแกงคอย

วันพุธที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๖ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีนครราชสีมา  
งานเดินรถแขวงนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ เอกสารแนบ ๗ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
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หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่ ๗  พนักงาน
การเดินรถ ๒ 

(พนักงานคุมประแจฯ) 
สังกัด ฝายการเดินรถ

สถานีอุบลราชธานี  
งานเดินรถแขวง
อุบลราชธานี

วันศุกรที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๘ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีนครสวรรค  
งานเดินรถแขวงนครสวรรค

วันจันทรที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๙ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีอุตรดิตถ  
งานเดินรถแขวงอุตรดิตถ

วันพุธที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๑๐ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีลําปาง  
งานเดินรถแขวงลําปาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๑๑ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีลําปาง  
งานเดินรถแขวงลําปาง

วันศุกรที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๑๒ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีหัวหิน 
งานเดินรถแขวงธนบุรี

วันอังคารที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๑๓ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมพร 
งานเดินรถแขวงชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๑๔ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมทางทุงสง
งานเดนิรถแขวงทุงสง

วันอังคารที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๑๕ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมทางหาดใหญ
งานเดินรถแขวงหาดใหญ

วันพฤหัสบดีที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๑๖ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๓.  หนวยที่  ๘  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ
หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่ ๘  พนักงาน
การเดินรถ ๒  

(พนักงานกั้นถนนฯ)
สังกัด ฝายการเดินรถ

สถานีดอนเมือง  
งานเดินรถแขวงกรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ เอกสารแนบ ๑๗ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีดอนเมือง  
งานเดินรถแขวงกรุงเทพ

วันศุกรที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  เอกสารแนบ ๑๘ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา  
งานเดินรถแขวง

ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ เอกสารแนบ ๑๙ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมทางแกงคอย  
งานเดินรถแขวงแกงคอย

วันอังคารที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  

เอกสารแนบ ๒๐ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานีนครราชสีมา  
งานเดินรถแขวง
นครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๒๑ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

สถานีอุบลราชธาน ี 
งานเดินรถแขวง
อุบลราชธานี

วันศุกรที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  

เอกสารแนบ ๒๒ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
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หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่ ๘  พนักงาน
การเดินรถ ๒  

(พนักงานกั้นถนนฯ)
สังกัด ฝายการเดินรถ

สถานีนครสวรรค  
งานเดินรถแขวง

นครสวรรค

วันจันทรที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  

เอกสารแนบ ๒๓ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

สถานีอุตรดิตถ  
งานเดินรถแขวงอุตรดิตถ

วันอังคารที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  

เอกสารแนบ ๒๔ ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.

สถานีลําปาง  
งานเดินรถแขวงลําปาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  

เอกสารแนบ ๒๕ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

สถานีเพชรบุร ี 
งานเดินรถแขวงธนบุรี

วันจันทรที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๖  

เอกสารแนบ ๒๖ ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมพร 
งานเดินรถแขวงชุมพร

วันพุธที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  

เอกสารแนบ ๒๗ ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมทางทุงสง
งานเดินรถแขวงทุงสง

วันจันทรที่ ๒  
กันยายน ๒๕๕๖  

เอกสารแนบ ๒๘ ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.

สถานีชุมทางหาดใหญ
งานเดินรถแขวงหาดใหญ

วันพุธที่ ๔  
กันยายน ๒๕๕๖  

เอกสารแนบ ๒๙ ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.

๔. หนวยที่  ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒   สังกัดฝายการชางกล
หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่ ๑๐  
ชางฝมือ ๒  

สังกัด ฝายการชางกล

หองประชุม  
โรงซอมรถจักรบางซื่อ

วันจันทรที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๓๐ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เอกสารแนบ ๓๑ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันอังคารที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๓๒ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เอกสารแนบ ๓๓ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันพุธที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๓๔ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เอกสารแนบ ๓๕ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๓๖ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เอกสารแนบ ๓๗ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

หองประชุม  
โรงงานมักกะสัน
(หองแพทยเดิม)

วันศุกรที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๓๘ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เอกสารแนบ ๓๙ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันจันทรที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๔๐ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เอกสารแนบ ๔๑ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันอังคารที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๔๒ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เอกสารแนบ ๔๓ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันพุธที่ ๗  
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๔๔ ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เอกสารแนบ ๔๕ ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
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๕.  หนวยที่  ๑๑  ตําแหนง ชางฝมือ ๑  สังกัดฝายการชางกล

หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา
หนวยที่ ๑๑
ชางฝมือ ๑

สังกัด ฝายการชางกล

หองประชุม  
โรงงานมักกะสัน 
(หองแพทยเดิม)

วันพุธที่ ๗  
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๔๖ ๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๖.  หนวยที่  ๑๕  ตําแหนง ชางฝมือ ๑ (คนการชาง) สังกัดฝายการชางโยธา  
                       กลุมงาน ชางเครื่องกล  จํานวนผูเขาสอบ ๘๔  คน

หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่  ๑๕  ชางฝมือ ๑  
(คนการชาง) 

สังกัด  ฝายการชางโยธา

โรงซอมบํารุงที่ ๑ (สคบ.๑) 
ศูนยการผลิตและซอมบํารุง

ยานพหลโยธิน

วันอังคารที่ ๓๐
กรกฎาคม  ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๔๗

๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

วันพุธที่ ๓๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๔๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๔๙

กลุมงาน ชางงานไม  สังกัดฝายการชางโยธา  จํานวนผูเขาสอบ ๑๔๘  คน

หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่  ๑๕  ชางฝมือ ๑  
(คนการชาง)

สังกัด  ฝายการชางโยธา

ที่ทําการ งานสถานที่บางซื่อ  
นิคมรถไฟ กม.๑๑

วันพุธที่ ๑๔
สิงหาคม  ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๕๐

๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๕๑

วันศุกรที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๖

เอกสารแนบ ๕๒

    

หมายเหตุ    หนวยที่ ๑๕ ตําแหนงชางฝมือ ๑ (คนการชาง)  กลุมงานชางงานไม  เครื่องมืออุปกรณที่ตองใชในการสอบ คือ 
๑. กบไสไม ๒. เลื่อยลันดา  ๓. บิดหลาเจาะไมขนาด ๓/๔ นิ้ว  ๔. เครื่องมือวัด (ตลับเมตร)  ๕. ฉากเหล็ก   ๖. ดินสอไม  ทั้งนี้ 
ผูเขาสอบสามารถนําเครื่องมืออุปกรณของสวนตัวใชในการสอบได  หากไมม ี การรถไฟฯ จะจัดเตรียมไวให
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๗.  หนวยที่  ๑๖  ตําแหนง ชางฝมือ ๑ (คนงาน) สังกัดฝายการชางโยธา  

หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่ ๑๖
ชางฝมือ ๑  
(คนงาน)

สังกัดฝายการชาง
โยธา

ที่ทําการ
ตอนนายตรวจ
ทางบางซื่อ

ยานพหลโยธิน

วันพฤหัสบดีที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๑๖๐๐๑ – ๑๖๐๗๐
(เอกสารแนบ ๕๓)

๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

วันศุกรที่ ๒ 
สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๑๖๐๗๑ – ๑๖๑๔๐
(เอกสารแนบ ๕๔)

วันจันทรที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๑๖๑๔๑ – ๑๖๒๑๐
(เอกสารแนบ ๕๕)

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๑๖๒๑๑ – ๑๖๒๘๐
(เอกสารแนบ ๕๖)

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๑๖๒๘๑ – ๑๖๓๕๐
(เอกสารแนบ ๕๗)

วันพฤหัสบดีที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๑๖๓๕๑ – ๑๖๔๒๐
(เอกสารแนบ ๕๘)

วันศุกรที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
๑๖๔๒๑ – ๑๖๔๗๙

(เอกสารแนบ ๕๙)

ทั้งนี้ ผูมีรายชื่อตามเอกสารแนบทายประกาศฯ   และไดตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากขอมูลผูสมัคร และ
หนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไม
นอยกวา ๕ ป  พบวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และ
เปนไปตามเงื่อนไขในการรับสมัครตามประกาศการรถไฟฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟ
แหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งหากเมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบภายหลัง   พบวาคุณสมบัติการสมัครสอบ
ของผูสมัคร ไมถูกตอง คลุมเครือ และขัดตอระเบียบ/คําสั่ง/ขอบังคับฯ ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ หรือไม
เปนไปตามประกาศการรับสมัคร ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. ๒๕๔๔ ถือวาผูสมัครสอบเปน
ผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูล  หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความ
เท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร/หลักฐาน หรือการใชเอกสารปลอมเปนความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจําคุกไม
เกินสามป ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   การรถไฟแหงประเทศไทยถือวาการสมัครและการไดเขารับการ
สอบแขงขันครั้งนี้เปนโมฆะ เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตนสําหรับผูนั้น  ไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุแตงตั้ง  
และไมสามารถเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น

การรถไฟฯ ขอใหผูมีรายชื่อตามประกาศนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ 
หลัก ระบุชัดเจนฉบับจริงเทานั้น   ใหแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบ ทั้งนี้ผูเขาสอบไมมาสอบจะถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์
เรียกรองไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   สวนรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ เลขที่สอบ หองสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผลการสอบ การ
รถไฟฯ ไดติดประกาศใหทราบ ที่ฝายบริหารงานบุคคล หรือทานสามารถดูรายละเอียดไดทาง เว็บไซต  
www.railway.co.th  หรือ   http://railway.thaijobjob.com   สําหรับวันที่ประกาศผลการสอบ  
รายละเอียดดังนี้



-
- ๖ -

สังกัดฝายการเดินรถ
หนวยที่ ๖ ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒  (พนักงานรถนอน)    ประกาศใหทราบวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
หนวยที่ ๗  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) ประกาศใหทราบวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
หนวยที่ ๘  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนน) ประกาศใหทราบวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

สังกัดฝายการชางกล  
หนวยที่ ๑๐ ตําแหนง  ชางฝมือ ๒ ประกาศใหทราบวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
หนวยที่ ๑๑ ตําแหนง  ชางฝมือ ๑  ประกาศใหทราบวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

สังกัดฝายการชางโยธา
หนวยที่ ๑๕ ตําแหนง  ชางฝมือ ๑ (คนการชาง) ประกาศใหทราบวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
หนวยที่ ๑๖ ตําแหนง  ชางฝมือ ๑ (คนงาน) ประกาศใหทราบวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ผูมีรายชื่อตามประกาศ สามารถพิมพใบสมัครผานอินเทอรเน็ตไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป สําหรับการยื่น 
ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานอื่นๆ  การรถไฟฯ จะประกาศใหทราบลวงหนาในโอกาสตอไป

  

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๒   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
       

              (ลงนาม)      ปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา

( นายปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา )
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



         ประกาศฝายบริหารงานบุคคล 
เรื่อง การสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟฯ ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวม

แลวไมนอยกวา ๕ ป 
.................................... 

       
      ตามที่การรถไฟฯไดเปดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟฯ          

ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ปเพื่อบรรจุเปนพนักงานการรถไฟฯ โดย        
การรถไฟฯ มุงหวังใหลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟฯ ทุกรายมีโอกาสสอบแขงขันกัน         
เพื่อบรรจุเปนพนักงานการรถไฟฯ ตองเทาเทียมและเปนธรรม ซึ่งผลการรับสมัครที่ผานมา  
บางหนวยที่สมัคร มีผูสมัครนอยกวา จํานวนที่ตองการรับ แตก็มีลูกจางเฉพาะงานของการ      
รถไฟฯ บางรายไมมั่นใจในการสอบ เกรงวาสอบแลวจะไมไดรับการคัดเลือก จึงหลงเชื่อ        
บุคคล หรือ กลุมบุคคล ทั้งในการรถไฟฯ หรือบุคคลภายนอก ที่แอบอางวาสามารถ        
ชวยเหลือใหเขาบรรจุเปนพนักงานฯ ได อันเปนเหตุใหลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟฯ ที่
หลงเชื่อ จะตองเสียทรัพยสิน เงินทอง เปนจํานวนมาก เพื่อเปนคาตอบแทน ในการใหไดรับ 
การบรรจุเปนพนักงานการรถไฟฯ  เรื่องนี้การรถไฟฯ ไดกําชับ กวดขัน ตรวจสอบ เพื่อมิใหเกิด
การกระทําดังกลาวเปนอันขาด เพราะวาทําใหเกิดการเสื่อมเสียแกองคกร และลูกจาง
เฉพาะงานของการรถไฟฯ อาจตองเสียทรัพย โดยเปลาประโยชน นอกจากนี้ยังเปนการขัดตอ
เจตนาและนโยบายของการรถไฟฯ ตลอดจนผิดกฎหมายอีกดวย และเพื่อเปนการปองปราม จึง
ขอความรวมมือ หากพบเห็นพฤติกรรมดังกลาว โปรดแจงมายัง งานวางแผนและสรรหา         
กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล โทร. ๘๒๔-๕๒๕๔ ตอไปดวย
             ดังนั้น  เพื่อใหการเปดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟฯ ที่
ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป เพื่อบรรจุเปนพนักงานการรถไฟฯ เปนไป       
ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปรงใส ขอใหลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟฯ ทุกทาน ไมตอง
กังวล เกี่ยวกับการสอบ โดยทําการสอบดวยความมั่นใจอยางเต็มความสามารถตอไป

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



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

06001 นางมาริสา  พรหมจุย 06019 นายประทีป  พรมศาล

06002 นายบัณฑิต  แผนภิรมย 06020 นายชาญชัย  นาเมือง

06003 นายวรวุธ  คงปาน 06021 นายสิทธิชัย  อุบลวัตร

06004 นายอภิชาติ  ศรีประเสริฐ 06022 นางสาวเพ็ญนภา  โคกตาทอง

06005 นางพรทิพย  พงศปรีชา 06023 นายสาลี  เหมืองพุน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 6  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ  ชานชาลาที่ ๒ สถานีกรุงเทพ

เลขที่สอบ 06001 ถึง 06018  สอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เลขที่สอบ 06019 ถึง 06036  สอบเวลา 13.๐๐ - 16.๐๐ น.

เอกสารแนบ ๑ 

06005 นางพรทิพย  พงศปรีชา 06023 นายสาลี  เหมืองพุน

06006 นายปยะ  มนัสพิทักษชัย 06024 นายมานะ  แกวสวัสดิ์

06007 นายวิทยา  มนูญญา 06025 นายสุรศักดิ์  วิวัฒนขจรสุข

06008 นายชาตรี  เจริญสุข 06026 นายสมคิด  ไวยปราชญ

06009 นายทวีศักดิ์  ประสมศรี 06027 นายชัชวาลย  วงคมั่น

06010 นายธนวัฒน  ขวัญทอง 06028 นายสมภพ  จันทรุจานนท

06011 นางกัญญา  มณีศรี 06029 นายไชยณรงค  ศิริพลไชยกาญจน

06012 นายสมพร  มณีศรี 06030 นายสมโภชน  ดอกไมเครือ

06013 นายภาคภูมิ  สดชื่น 06031 นางสาวมัณฑณา  ทิพยมัย

06014 นายสวัสดิ์  ขังรัมย 06032 นายธนวิชญ  ศรีสังข

06015 นายสุพจน  ไฝเนียม 06033 นายอาณัติ  มาฟก

06016 นายพรสิทธ  กล่ําสกุล 06034 นายนคร  อินทร

06017 นายประสิทธิ์  ทิพยสุวรรณ 06035 นายกําแหง  คํานาแซง

06018 นายถาวร  โพยนอก 06036 นายภิญโญ  ตรงตอกิจ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

06037 นายบัณฑิต  แปนกลัด 06055 นายมีชัย  เหมือนจิตต

06038 นายกุศล  เพชรตีบ 06056 นายไกร  เพ็ชรสีใส

06039 นายนพดล  เลามาสุวพรรณ 06057 นายพีรพล  ชนะกานนท

06040 นายขาว  วงษเลิศ 06058 นายธวัชชัย  มากกุล

06041 นางสาวสุคันธา  ตุลพันธ 06059 นายสวัสดิ์  สายบุตร

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 6  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ  ชานชาลาที่ ๒ สถานีกรุงเทพ

เลขที่สอบ ๐๖๐๐๓๗ ถึง ๐๖๐๐๕๔  สอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เลขที่สอบ ๐๖๐๐๕๕ ถึง ๐๖๐๐๗๒  สอบเวลา 13.๐๐ - 16.๐๐ น.

เอกสารแนบ ๒ 

06041 นางสาวสุคันธา  ตุลพันธ 06059 นายสวัสดิ์  สายบุตร

06042 นายถาวรวัฒน  ตันหัน 06060 นางสาวจิตรลดา  คงแกว

06043 นางสาวธนพร  ราชาทร 06061 นายสุรศักดิ์  กิ่งแสง

06044 นายไสว  สมสวาง 06062 นายโศภน  แพงศรี

06045 นางนภัสสร  ไวยศิลา 06063 นายณ.สรวง  ยิ้มจิตต

06046 นายรณชัย  ทรัพยสิน 06064 นายเสริมศักดิ์  ศักดินูญ

06047 นายอภิภู  แสงจันทร 06065 นางสาวปติพร  ไตรยวงค

06048 นางสาวปุณิกา  สุภาสอน 06066 นายเสริม  จอกนอย

06049 นางสายชล  นิลวรรณ 06067 นายสงา  อินทเกตุ

06050 นายสมิตร  กํามะหยี่ 06068 นางสาวพจนาถ  จันทรสวาง

06051 นายศราวุธ  พิมพเรือง 06069 นายสมภพ  จิตตรีศิลป

06052 นายพิษณุ  ทําบุญ 06070 นางสาวยุพา  หนูเมือง

06053 นายยุทธนา  พระทัย 06071 นายประกาศ  เสนาเลี้ยง

06054 นายวรวุฒิ  ตรีโชติ 06072 นายเพชรรัตน  คํามวง



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

06073 นายอานนท  อรัณยกานนท 06091 นายยุธยา  ชุมชู

06074 นางสาวจิรนันท  งบของ 06092 นายเจริญศักดิ์  ทิพยมณี

06075 นายอํานาจ  เจริญนาน 06093 นายสุวัฒน  ชนะชัย

06076 นางสาวธัญทิพย  ถิตยอําไพ 06094 นายชาติชาย  แสงอากาศ

06077 นายธีระยุทธ  วิทยารังษีพงษ 06095 นางปราณี  เกาะมั่น

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ณ  ชานชาลาที่ ๒ สถานีกรุงเทพ

เลขที่สอบ ๐๖๐๐๗๓ ถึง ๐๖๐๐๙๐  สอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เลขที่สอบ ๐๖๐๐๙๑ ถึง ๐๖๐๑๐๙  สอบเวลา 13.๐๐ - 16.๐๐ น.

ผูสมัครหนวยที่ 6  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันศุกรที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป

เอกสารแนบ ๓ 

06077 นายธีระยุทธ  วิทยารังษีพงษ 06095 นางปราณี  เกาะมั่น

06078 นายสมพงษ  มณีศรี 06096 นายบุญสง  ปะนาสังข

06079 นายยุทธนา  ขันมณี 06097 นายธวัชชัย  กาฬมิตร

06080 นางสาวอัญญรัตน  ปฏิบัติ 06098 นายสวาง  ศรีสาหราย

06081 นายสมใจ  บุญมาปด 06099 นายสุเทพ  กาละทีโร

06082 นายณรงค  สุทธานินทร 06100 นายวิโรจน  แสงอุทัย

06083 นายอุเทน  ผองภักดี 06101 นายพีรชาติ  พึ่งเอี่ยม

06084 นายชวน  พลนิยม 06102 นายเกษมศานติ์  พุทธา

06085 นายสมศักดิ์  มะธิปไข 06103 นางสาวจาริณีย  ตลาโสร

06086 นายนพพร  ศรีจักร 06104 นายสุเมธ  คําภีร

06087 นายอรัญ  พุทเปลี่ยน 06105 นายพิชัย  ภักดีเรือง

06088 นายสุนทร  อินตะวัน 06106 นายธีรวิทย  นาคฉวี

06089 นายประวิทย  ศรีหวาด 06107 นายทองสาร  ขุนสระดี

06090 นายวัชระ  จันทรชิต 06108 นายประทีป  สายสรอยจีน

06109 นายทนนท  เลื่องลือ06109 นายทนนท  เลื่องลือ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07019 นายสุชาติ  อยูเปา 07252 นายนวพล  บันจบพุดซา

07020 นายพนม  คงมาก 07253 นายนิติกร  แกวเขียวเหลือ

07036 นายประดิษฐ  โพธิ์หิน 07254 นายกองกิจ  กิ่งวงศา

07070 นายวีระวัชร  บุญยัง 07270 นายวิชัย  นิลจันทร

07072 นายสิทธิชัย  สาหราย 07272 นายประภาส  พูลสวัสดิ์

07074 นายสัมฤทธิ์  เรือนปน 07286 นายสมศักดิ์ดา  คชพันธ

07075 นายคนอง  โปะหนองแวง 07287 นายไวพจน  มาฉิม

07134 นายดิเรก  ทองนอย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ  สถานีเชียงราก  งานเดินรถแขวงกรุงเทพ

เอกสารแนบ ๔ 

07134 นายดิเรก  ทองนอย

07135 นายทองใบ  พรอมอาสา

07136 นายบุญชวย  แกวศรี

07147 นายยิน  วิมานธนทรัพย

07153 นายไอยรา  รักชัย

07168 นายปรีชา  ปนลาย

07170 นายประเวศ  ไตรอรุณ

07174 นายพงศกร  รอดบานเกาะ

07184 นายสุวัฒน  เสียมไหม

07189 นายสุจิตต  คูแกว

07226 นายศักดิ์สิทธิ์  คลายรามัญ

07227 นายชูเกียรติ  ปนลาย

07242 นายวิเชียร  ศรีทัต



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07001 นายสุนันท  ขจรลา 07192 นายธงชัย  บัวนอย

07012 นายอํานาจ  มุดทรัพย 07201 นายบุญฤทธิ์  พูลจันทร

07022 นายธีระวัฒน  จันทคาม 07202 นายวีระศักดิ์  เพียราช

07032 นายขวัญมงคล  บางกล่ํา 07203 นายพิทยา  เชื้อตาแสง

07033 นายประเสริฐ  บํารุง 07210 นายศรายุทธ  ทองมี

07039 นายปฏิวัติ  ฤทัยคุณาภรณ 07214 นายวิรัช  หงษทอง

07048 นายจินดา  ยุบลวัฒน 07232 นายสุริยา  เปรื่องนา

07050 นายสุพต  ดิษฐวงษา 07236 นายชัยเนตร  มีบานเกิ้ง

สอบภาคปฏิบัติ  วันศุกรที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ  สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา  งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

เอกสารแนบ ๕ 

07050 นายสุพต  ดิษฐวงษา 07236 นายชัยเนตร  มีบานเกิ้ง

07060 นายมานิตย  การะเกตุ 07238 นายสมัย  เชิงเขา

07063 นายไพบูลย  ดารักษ 07244 นายอวิรุทธ  พรมฤทธิ์

07096 นายประทีป  เลื่อนประเสริฐ 07247 นายดํารงคศักดิ์  แสงพลอย

07097 นายบุญมา  โยทา 07248 นายวิรัตน  ชูสลับ

07107 นายธานี  กระทอง 07275 นายธนากร  แสงรัตนาภรณ

07152 นายนิวัต  ปนพงษ 07294 นายใหม  แสงจันทร

07159 นายณรงค  บุญประเสริฐ

07162 นายอุษณากร  อุนเทศ

07166 นายใผ  สุทธิ

07167 นายสํารอง  ภาคภูมิทอง

07177 นายศักดิ์ดา  แกวอุไร

07188 นายมนู  นงคพรมมา



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07013 นายธวัชชัย  ไวพอคา 07263 นายสมเกียรติ  ชํานาญกุล

07016 นายสวาง  ไทยฉิม 07289 นายธนชัย  นนทไชย

07059 นายชูชาติ  เผินสูงเนิน

07065 นายมนตชัย  บุตธวัช

07067 นายอุทิตย  ชาญวิจิตร

07068 นายทองแสง  จันทะโคตร

07084 นายบุญสง  สรอยสูงเนิน

07103 นายกฤช  หวังดุลยกิติ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ  สถานีชุมทางแกงคอย  งานเดินรถแขวงแกงคอย

เอกสารแนบ ๖ 

07103 นายกฤช  หวังดุลยกิติ

07105 นายปุย  มูลนา

07141 นายสุทธี  เหมือดชัยภูมิ

07156 นายทิม  บุญเกิด

07160 นายมานะ  ภักดีนอก

07173 นายนิคม  คงสุวรรณ

07220 นายวัชระ  ชะมาท

07221 นายสมพงษ  พูลเพิ่ม

07223 นายไชยพัฒน  พระไวทาง

07228 นายวีรชาติ  กุลโคกกรวด

07231 นายไพริน  แดงสูงเนิน

07260 นายปานศิริ  พลสมัคร

07262 นายกรีฑา  คลังสิน



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07044 นายสมปอง  ยาโย

07049 นายวชิระ  ชาสูงเนิน

07071 นายปรีชา  คําลอยฟา

07073 นายอาทิตย  นิตรจัตุรัส

07077 นายประเสริฐ  ธนะเจริญ

07089 นายคมกริช  ประจงจิตร

07128 นายวสันต  ศรีคุม

07130 นายบูญเรือง  ผาจํ้า

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ 

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ  สถานีนครราชสีมา  งานเดินรถแขวงนครราชสีมา

เอกสารแนบ ๗ 

07130 นายบูญเรือง  ผาจํ้า

07144 นายวิเชียร  ขอนอมกลาง

07145 นายอารุณโรจน  เนาวนอก

07163 นายวชิรา  ศรีคํา

07216 นายประสิทธิ์  เกียงคํา

07257 นายประทวน  คําสอนทา

07258 นายอนุลักษณ  รัดนอก

07277 นายประสงค  หวังดีกลาง

07278 นายสุพัฒน  วรดี



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07043 นายวุฒินันท  จันทรมาลี

07054 นายอินตา  ศรีมาบุตร

07056 นายสมคิด  กองแกว

07079 นายสถิตย  รัตนภูมิ

07080 นายจุลพล  ใบเขียว

07082 นายกอบกิจ  อาศัยสุข

07116 นายอภิสิทธิ์  เอื้ออารยะทัศนี

07118 นายไพรวรรณ  เสาศิริ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ 

สอบภาคปฏิบัติ  วันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ  สถานีอุบลราชธานี  งานเดินรถแขวงอุบลราชธานี

เอกสารแนบ ๘ 

07118 นายไพรวรรณ  เสาศิริ

07121 นายสุริยันต  ออนอก

07197 นายปรีชา  พิศวงษ

07211 นายพิชัย  พวิ่งรัมย

07215 นายกิตติพงษ  หอมเนียม

07217 นายอํานวย  วาพัดไทย

07255 นายคํามัก  สิทธิศาสตร



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07030 นายประทีป  งามจันอัด

07045 นายสุนทร  ตายจาย

07047 นายสมชาย  เอื้อไทย

07069 นายมานิตร  มาเจริญ

07088 นายสมชาย  จันทรฉลู

07091 นายวิรัช  แคนทอง

07092 นายกิจจาพัฒน  ชอรัก

07102 นายทันยา  ลายภูษา

ณ  สถานีนครสวรรค  งานเดินรถแขวงนครสวรรค
สอบภาคปฏิบัติ  วันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ 

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

เอกสารแนบ ๙ 

07102 นายทันยา  ลายภูษา

07119 นายสมศักดิ์  อาลัยรส

07120 นายสราวุธ  ศรีปตา

07175 นายมานพ  สะตะ

07176 นายณัชพล  จวงสาคร

07194 นายสําเนาว  คุมสอาด

07206 นายสมจิตร  คุมสอาด

07218 นายฉัตร  ศรีสําอางค

07280 นายธเนตร  ลอมรื่น

07296 นายอํานาจ  งามเลิศ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07002 นายอมรธรรม  อยูสุข 07205 นายสิทธิไชย  ศรีสมบัติ

07010 นายเกษม  จันไทย 07213 นายสราวุฒิ  วิชัย

07011 นายชัยชาญ  เย็นจิต 07233 นายนิติกร  บุญอน

07024 นายจตุภูมิ  ภูเยี่ยม 07250 นายธวัชชัย  ชอนหนองบอน

07029 นายพรชัย  พันธุอุน 07261 นายสมเจตน  ทองอินทร

07051 นายประทีป  บุญวัฒน 07264 นายเอนก  ยิ่งเจริญ

07052 นายสุชาติ  ชางฉิ่ง

07053 นายปรีชา  คงขลิบ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ  สถานีอุตรดิตถ  งานเดินรถแขวงอุตรดิตถ

เอกสารแนบ ๑๐ 

07053 นายปรีชา  คงขลิบ

07057 นายจงรักษ  จงอยูสุข

07061 นายสุกิจ  มหานาค

07087 นายวัลลภ  จันทรปาน

07113 นายนิรันดร  คําแหง

07122 นายวิโรจน  นิ่มลอง

07124 นายนพพร  สอนเสือ

07139 นายอมรเทพ  สิทธิเกษร

07149 นายจรัญ  แสงปรางค

07154 นายอภินันท  วงษจันทร

07155 นายบุญเลิศ  พุมดวง

07169 นายบุญเชิด  นวลทิม

07190 นายวัชระ  สังฆฤทธิ์



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07003 นายวิเชียร  แสนเทพา

07008 นายบุญสง  ชุมแสง

07009 นายสมจิตร  ทิพยศรีบุตร

07015 นายพยุงศักดิ์  ถาอิ่นแกว

07035 นายไพบูลย  ชิดชัยภูมิ

07037 นายชัยวัฒน  ไชยกรรณ

07038 นายอุเทน  ธัญญะชมภู

07040 นายประกอบ  ธิปอ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ 

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ  สถานีลําปาง  งานเดินรถแขวงลําปาง

เอกสารแนบ ๑๑ 

07040 นายประกอบ  ธิปอ

07041 นายบัญญัติ  ธรรมโลกา

07058 นายประวิน  วงษสุวรรณ

07062 นายอนันต  บุตรหลง

07100 นายธันวา  กาวิเปบ

07101 นายธวัชชัย  กาวิเปบ

07114 นายเสารคํา  พุทธโส

07115 นายชุม  โทนตั้ง



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07133 นายบรรเจิฐ  วรินทร 07293 นายธนทรัพย  ทองหลิม

07137 นายธนู  แกลวกลา 07297 นายวีรยุทธ  ถุงแกว

07138 นายธวัฒชัย  วงคงาม

07142 นายอํานาจ  ทาสุวรรณ

07143 นายธีระเกียรติ  ศรีสุบิน

07148 นายธีระยุทธ  แสนคํา

07171 นายสมศักดิ์  เปยปลูก

07180 นายณัฐชัย  บัวเหลือง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ 

สอบภาคปฏิบัติ  วันศุกรที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ  สถานีลําปาง  งานเดินรถแขวงลําปาง

เอกสารแนบ ๑๒ 

07180 นายณัฐชัย  บัวเหลือง

07182 นายศรีโพธิ  สายมะโน

07185 นายวีระชาติ  สหัสกุล

07186 นายเอกชัย  ชัยตาล

07187 นายพันธศักดิ์  แสงบุญเรือง

07224 นายอภิชัย  เรืองจิตต

07225 นายสมพร  ตันอาย

07235 นายวีรศักดิ์  ถุงแกว

07243 นายวิชาญ  ถือนิล

07249 นายสินธพ  ประเทือง

07273 นายอนุรุจ  จันทรอุนสืบ

07274 นายดํารงศักดิ์  สัมพันธเพ็ง

07284 นายผัด  วันแวน



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07006 นายจําลักษณ  ปานทอง 07195 นายวิเชษฐ  โพธิ์ตาด

07007 นายประชิตชัย  เต็มเกษม 07198 นายวิชาญ  สวางสาย

07021 นายอาเขต  เหมทอง 07199 นายพุฒิณัฐ  ฉุยฉาย

07023 นายนุกูล  สวางจิตต 07204 นายนพพร  เหลือกงชัย

07034 นายสมชาย  จันทรเหมือน 07230 นายเกศกาญจน  สุขเอี่ยม

07076 นายคํานึง  สัจจชลพันธ 07241 นายโรจนณรงค  วิไลรัตน

07081 นายประเสริฐ  เอื้อการ 07246 นายมลฑณ  ขาวขํา

07095 นายจักรพินธ  ศิลปศร 07251 นายสุรศักดิ์  เยือกเย็น

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ  สถานีหัวหิน งานเดินรถแขวงธนบุรี

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

เอกสารแนบ ๑๓ 

07095 นายจักรพินธ  ศิลปศร 07251 นายสุรศักดิ์  เยือกเย็น

07104 นายโสภณ  พูลทวี 07256 นายประพันธ  สวัสดีดวง

07110 นายวิสัย  อักโขพันธุ 07259 นายศุภกร  คําดี

07111 นายสุธี  ปนสุเทพ 07265 นายชูชาติ  ปทุมสูตร

07112 นายธเนศ  ทับสี 07266 นายประพนธ  ยอดธรรม

07123 นายอิทธิพงษ  มะพล 07271 นายเอนก  ระวังนาม

07146 นายสมโภช  สมทอง 07276 นายกิติศักดิ์  นคราเมาลีรัตน

07150 นายสุทธิศักดิ์  สารสุวรรณ 07281 นายมนตชัย  ทองรักษา

07151 นายสุเทพ  สีตองออน 07290 นายคมสัน  โพธิ์ขาว

07165 นายวีระ  เมงพัด 07300 นายศิลา  นิลประดับ

07181 นายสุรเชษฐ  แกวดวง 07301 นายจํารัส  พวงทอง

07183 นายชาลี  ออนแชม

07191 นายวสันต  สวางชม



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07017 นายใส  บัวไสว 07200 นายไพรโรจน  ชื่นอารมณ

07018 นายวิทยา  ทรายแกว 07207 นายรังสรรค  ธนะภาชน

07042 นายชาตรี  หนูมวง 07208 นายเฉลียว  สาวเสม

07055 นายพินิจ  สุขมากผล 07209 นายวีระศักดิ์  โพธิ์ทอง

07078 นายสมบัติ  คงเลิศ 07222 นายวัชรินทร  การสุรสิทธิ์

07086 นายสมบูรณ  โพนจอย 07234 นายอภิวัฒน  เขียวชะอุม

07090 นายพรชัย  ดีเพ็ง 07267 นายศราวุธ  นครเสด็จ

07093 นายสิทธิพงศ  พัฒนศิลป 07279 นายพิสิษฐ  ใจดี

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ  สถานีชุมพร งานเดินรถแขวงชุมพร

เอกสารแนบ ๑๔ 

07093 นายสิทธิพงศ  พัฒนศิลป 07279 นายพิสิษฐ  ใจดี

07094 นายเสถียร  ทองดี 07282 นายเกรียงศักดิ์  ปานนอย

07098 นายสรพงษ  อินทรัตน 07283 นายอํานวยพร  เหล็กแท

07109 นายอาเนตร  ฉายแสง 07291 นายไพรสน  ทิมแท

07117 นายเชิดวิทย  โตตั้ง 07299 นายชูชาติ  เพชรคีรี

07125 นายปนิธาน  วัฒนปาน

07140 นายนรินทร  สุขสวรรค

07157 นายเชาวลิต  แตงประวัติ

07158 นายรุงรัตน  ชังชางเรือ

07164 นายสําเริง  แยมมณี

07178 นายทวัฒน  ชูทอง

07179 นายประวิทย  ปลอดจินดา

07196 นายฐานันดร  ปราชญนครเขต



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07004 นายศักดิ์ชาย  จันทรเหล็ก 07237 นายจิรศักดิ์  วิสุทธยะรัตน

07005 นายเสวก  คงสมบูรณ 07239 นายสงวนศักดิ์  ชวยแกว

07014 นายสุเวช  ภักดีชน 07240 นายวนิตย  วงศเสถียร

07025 นายจรัญ  สังขชาติ 07245 นายเฉลิมวุฒิ  คงรัตน

07026 นายจราวุฒิ  ทวีสุข 07285 นายนพดล  เดชสถิตย

07027 นายสิทธิชัย  เกาะทอง 07288 นายไพฑูรย  ดวงจันทร

07031 นายสงัด  คชเดช 07295 นายธงชัย  มิตรพัฒน

07046 นายฐิรเมศวร  มิตรพัฒน

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันอังคารที่ ๓  กันยายน ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ  สถานีชุมทางทุงสง งานเดินรถแขวงทุงสง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

เอกสารแนบ ๑๕ 

07046 นายฐิรเมศวร  มิตรพัฒน

07064 นายเกียรติศักดิ์  หนูดวง

07083 นายชยพล  มุสิเกต

07085 นายทัศนัย  ทองรอด

07106 นายกิตติพงค  มุกดารักษ

07126 นายสุวัฒ  อรชร

07127 นายทวี  แสงดํา

07129 นายจารึก  ลาภประเสริฐ

07131 นายทวีวัฒน  ดีชู

07193 นายปริญญา  หวยนุย

07212 นายสุนทร  สมศิริ

07219 นายจํานงค  นวลศรี

07229 นายบรรเจิด  หนูชวย



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

07028 นายวรรณสิทธิ์  สุวรรณชาตรี

07066 นายบุญรักษ  มณีโชติ

07099 นายกุศล  วันปู

07108 นายสมพนธ  แกวคงสุข

07132 นายเติมศักดิ์  แซเฮง

07161 นายไพโรจน  นวลคํา

07172 นายวีรศักดิ์  นพรัตน

07268 นายกฤษณพล  พันธคีรี

ผูสมัครหนวยที่ ๗ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัดฝายการเดินรถ 

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖    เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   
ณ  สถานีชุมทางหาดใหญ งานเดินรถแขวงหาดใหญ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

เอกสารแนบ ๑๖  

07268 นายกฤษณพล  พันธคีรี

07269 นายนิรัญ  ขวัญคง

07292 นายอัมฤทธิ์  ไชยสุวรรณ

07298 นายมานะ  ทองแกว



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08006 นายนิพนธ  บุญรอด 08109 นายบุญสม  แกวยวง

08008 นายวีรัช  วิลัยกรวด 08110 นายสุเภา  หาดคํา

08012 นายปณณทัต  ชูรัตน 08114 นายอุเทน  ตันมูล

08013 นายเฉลิมพล  จันทรแดง 08115 นายสมบัติ  บุญเถื่อน

08023 นายกิตติกร  สุโกมล 08127 นายสมบุญ  บุญเถื่อน

08026 นายเจตน  ดีทั่ว 08128 นายสมคิด  เทศิลปโชติ

08031 นายศิลธรรม  พิมพทอง 08132 นายประดิษฐ  มาคํา

08033 นายมงคล  ทองเพิ่ม 08133 นายยศพล  เย็นสุข

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ  สถานีดอนเมือง  งานเดินรถแขวงกรุงเทพ

เอกสารแนบ ๑๗ 

08033 นายมงคล  ทองเพิ่ม 08133 นายยศพล  เย็นสุข

08035 นายกิตติศักดิ์  ชาวไทย 08149 นายบวรลักษณ  วัดถานัง

08043 นายทองแดง  หาญณรงค 08150 นายเสนห  เรืองสกุล

08054 นายพร  คําคง 08158 นายสันทัด  สุเมธี

08055 นายสุรินทร  เทียมมาลา 08171 นายเสรี  บางชะโลม

08058 นายธีรศักดิ์  บุญศิริ 08174 นายสมควร  กาลคลอด

08065 นายบริวัฒน  มณีรัตน 08175 นายอุทร  สารภาพ

08072 นายศิริชัย  ชูตระกูล 08178 นายสุที  มุขเมือง

08076 นายพีระ  เชื้อกุล 08179 นายศรีวรรณ  โยธาดี

08079 นายผจญภัย  ทัศบุตร 08182 นายบุญธรรม  เทพทองดี

08080 นายสมจิตร  ขันเงิน 08183 นายพิชัย  แกวเก็บ

08088 นายทวี  รัตนวิชัย 08184 นายสุชาติ  ศรีจันทร

08097 นายนิพนธ  ทองศิริ 08185 นายอณุภพ  สิตนุภาพ

08187 นายเสกสรรค  จันทรสุคนธ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08196 นายสิริพงศ  อัครมหาโยธิน 08299 นายยงยุทธ  เขนยงาม

08200 นายคนาธิป  หัตถา 08303 นายอิทธิพล  ตันทเตมี

08204 นายจรัญ  พุทธิเนตร 08309 นายสงกรานต  สมใจ

08209 นายมนตรี  โคษา 08311 นายสมชาย  เรือนแพ

08210 นายดุสิต  เอกวงษ 08312 นายแผน  ศรีชัย

08214 นายประหยัด  สูญราช 08313 นายสวรรค  แดงดวง

08225 นายเอก  มวงโสภา 08314 นายเอื้อน  จั่นเพชร

08226 นายนิรุติ  งามเนตร 08319 นายเชาวรา  สุวรรณรัตน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันศุกรที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ  สถานีดอนเมือง  งานเดินรถแขวงกรุงเทพ

เอกสารแนบ ๑๘ 

08226 นายนิรุติ  งามเนตร 08319 นายเชาวรา  สุวรรณรัตน

08233 นายจีระพันธ  เฉลิมทรัพย 08324 นายคมกฤษ  ภาคินัย

08236 นายสําเภา  โมราราย 08325 นายศุภาชัย  คงนาค

08239 นายประเสริฐ  ศรีจาด 08329 นายวัฒนา  สุวรรณเมือง

08240 นายกิตติภณ  ศิริพลไชยกาญจน 08330 นายกิตติพจน  บุญเปา

08257 นายพิสิษฐ  ผลผาฤทธิ์ 08331 นายพิทักษ  เรืองสมบัติ

08259 นายวิวัฒน  มีแสงพันธ 08334 นายพิภัชพงษ  ทองพิทักษ

08261 นายพิพัฒน  กุลแกว 08335 นายชยุตพงศ  เจริญพร

08264 นายมาโนช  ผองโสภณ 08336 นายภัทรนันท  พุฒซอน

08283 นายชัยพฤกษ  นาคไทย 08337 นายศักดิ์ณรงค  สีสุข

08287 นายปรีดา  คําจันทึก 08338 นายจรูญศักดิ์  ชื่นอารมณ

08292 นายฐานพัฒน  พรหมศิลป 08341 นายฉัตรนรินทร  ผงนอก

08297 นายขันติ  สมเปน



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08024 นายชัยศักดิ์  ศรีผอง 08267 นายไพโรจน  สวัสดิ์วงค

08025 นายสุพจน  เเสงจันทร 08268 นายธรรมรงณ  อนงคเทพ

08027 นายวัชรินทร  บุญมีมีชัย 08278 นายลือศักดิ์  ฤทธิ์ศิริ

08028 นายสมศักดิ์  ใจเย็น 08285 นายวีระพันธ  เจนดง

08053 นายยุทธนา  กล่ําสวัสดิ์ 08302 นายประพันธ  เชื้อสะอาด

08069 นายเจริญชัย  แสงรัตนาภรณ 08340 นายกําธร  จิตรแสง

08077 นายวันดี  โสระวัต

08084 นายสุชาติ  ฤทธิ์ศิริ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ  สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา  งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา

เอกสารแนบ ๑๙ 

08084 นายสุชาติ  ฤทธิ์ศิริ

08087 นายปรีชาพร  อยูเจริญ

08106 นายเจริญ  จันทรลี

08119 นายอํานาจ  เขตรอรัญ

08121 นายตู  มณีวรรณ

08125 นายวรากร  เทียนศรี

08126 นายคมสันต  ชัยสายัณห

08201 นายจําเรียง  แกวทอง

08206 นายปยะ  คงแกว

08216 นายนพดล  ศิลา

08220 นายอุเทน  จอมคีรี

08221 นายราเมศ  แสนศรี

08256 นายไพศาล  บูระทิศ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08001 นายสุชาติ  ทรัพยใจเที่ยง 08254 นายสันติ  เณรสุวรรณ

08010 นายกําพล  ทับทิมใส 08265 นายบรรเทิง  ศิริ

08014 นายพิเชษฐ  วิเศษแสงทอง 08270 นายสายชล  ศิริแกน

08015 นายธีระ  ไชยสาสน 08273 นายกิตติพงษ  หมายตอกลาง

08017 นายประเสริฐ  สุขเกษม 08275 นายวรวัฒน  เณรสุวรรณ

08018 นายสถิตย  กุหลาบ 08279 นายสายชล  พลจันทึก

08047 นายวันเฉลิม  งามดี 08291 นายอุปถัมภ  อะปะเม

08070 นายรังสรรค  บุรีย 08298 นายวิชัย  กุลโคกกรวด

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ  สถานีชุมทางแกงคอย  งานเดินรถแขวงแกงคอย

เอกสารแนบ ๒๐ 

08070 นายรังสรรค  บุรีย 08298 นายวิชัย  กุลโคกกรวด

08081 นายมงคล  รูปขํา 08301 นายทวีศักดิ์  ทองสุทธิ์

08085 นายสุริยันต  บรรใดทอง 08304 นายชูเกียรติ  ศิริแกน

08129 นายเทวฤทธิ์  รัตนวงศ 08305 นายวรวุฒิ  อัคคะหาด

08131 นายสุริยะ  ขําดิษฐ 08306 นายอนุกูล  นามพุดซา

08137 นายยุทธมินทร  รัตนมรรคคา 08308 นายสายชล  จันทรโทกุน

08141 นายปยุตวายุเทพ  แสงโชติ 08310 นายสมชาย  จันทะปลาขาว

08176 นายอุทัย  อิ่มดวยบุญ 08315 นายกฤษณะ  เหมือนศรี

08180 นายสมชัย  ชางเหล็ก 08317 นายสัมฤทธิ์  ออนศิลา

08217 นายอํานวย  คินขุนทด 08318 นายวัฒชราพร  สุทธิวงค

08219 นายวีระชัย  ยะวงษา 08332 นายสมเกียรติ  อาจเนานนท

08250 นายวิทยา  บุบผาสุข

08251 นายสมฤกษ  ศิริจารุวร



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08020 นายทองดี  ประยูรชาญ 08286 นายวีระพล  การบรรจง

08032 นายดํารงวิทย  สุรังกาล 08289 นายวีระพงศ  ดอนวิชา

08044 นายวิเชียร  ประสมทรัพย 08290 นายสมชาย  แปสูงเนิน

08062 นายวีรศักดิ์  พุมเกาะ 08328 นายสงกรานต  วิเศษจุมพล

08067 นายสถิต  บุญรอด

08068 นายจตุรงค  เกตุแกว

08078 นายพยุงศักดิ์  ปกกะสัง

08103 นายวีระวัฒน  โพธิ๋ศรีดี

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖    เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ณ  สถานีนครราชสีมา  งานเดินรถแขวงนครราชสีมา

เอกสารแนบ ๒๑ 

08103 นายวีระวัฒน  โพธิ๋ศรีดี

08104 นายประคลอง  ปหึน

08111 นายพิรุณ  จิตรจําสี

08135 นายสมศักด  เตรียมศิลปานนท

08151 นายยศพล  พุดลา

08152 นายเจริญพร  วงษาหาร

08157 นายอํานาจ  ไชยกาส

08177 นายธงชัย  รักบุญ

08199 นายสําราญ  หารสุโพธิ์

08205 นายสมร  คําจันทา

08246 นายสุรศักดิ์  สุวรรณวงษ

08248 นายครรชิต  อรทัย

08272 นายธรรมรัตน  สมบุตร



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08136 นายยังวรรณ  โฉมศรี

08144 นายอภิชาติ  หลักทอง

08165 นายสมชาย  นพตะลุง

08166 นายวิทยา  สาระรูป

08172 นายสายัณห  กันยา

08191 นายสรชัย  ชุมชื่น

08192 นายนรินทร  ทุมสันเทียะ

08193 นายสาคร  เกาะกลาง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ณ  สถานีอุบลราชธานี  งานเดินรถแขวงอุบลราชธานี

เอกสารแนบ ๒๒ 

08193 นายสาคร  เกาะกลาง

08194 นายชานนต  ใครครวญ

08242 นายโสพิศ  เพชรสูงเนิน

08262 นายไพฑูรย  จีนเกิด

08294 นายประกาศิต  นึกชอบ

08295 นายอุทิต  เกษมสุข

08296 นายนิเวส  นิธุรัมย

08327 นายวิระศักดิ์  รังสิยานนท



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08009 นายพัสกร  วิชญพลากร

08039 นายบุรี  มูลสาร

08040 นายสุเทพ  ปนโหมด

08041 นายระยอง  อนันทสุข

08057 นายพิเชษฐ  สังขทอง

08086 นายวุฒิชัย  เขมแข็ง

08123 นายเรืองฤทธิ์  สากูต

08124 นายพลนกฤต  พบธรรมชัย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ณ  สถานีนครสวรรค  งานเดินรถแขวงนครสวรรค

เอกสารแนบ ๒๓ 

08124 นายพลนกฤต  พบธรรมชัย

08134 นายจรูญ  รองบอน

08139 นายสมชาย  มานออน

08154 นายมานูญ  หนูเตะ

08156 นายวิทยา  คําแกว

08167 นายทวิช  ดิสโก

08188 นายอานนท  ครองศิริจิตต

08190 นายสมเกียรติ์  วังเค็ม

08213 นายวิฒิกร  พรมแตง

08229 นายจํานงค  พรมแตง

08245 นายยอด  หงษทอง

08247 นายสุขสันต  พรมแตง

08280 นายวิโรจน  ใจสอาด

08320 นายวิโรจน  สุขประกอบ

08339 นายเลอสรวง  พุมเจริญ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08002 นายสังวาลย  สิงหกลิ่น 08142 นายสมศักดิ์  ยศสกุล

08003 นายสมศักดิ์  ทะโน 08145 นายอัมเรศ  ภูริสัตย

08004 นายชลอ  นวมเพ็ง 08146 นายวิทยา  ภูริสัตย

08005 นายมานพ  ทองพล 08148 นายพรพิชิต  ดอนพาลี

08011 นายประพันธ  อุทธรณ 08155 นายเอกทัต  จันสุด

08016 นายสุชาติ  ใจหลา 08160 นายสุนทร  ตุนเที่ยง

08029 นายประทุม  แดงชาวนา 08161 นายเชาว  ซาทรง

08030 นายเสกสรรค  หมวกแสง 08162 นายวิชิต  สาสอน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ  สถานีอุตรดิตถ  งานเดินรถแขวงอุตรดิตถ

เอกสารแนบ ๒๔ 

08030 นายเสกสรรค  หมวกแสง 08162 นายวิชิต  สาสอน

08045 นายนิคม  อยูเหม 08168 นายวิสุทธิ์  จงวัฒนะคงคา

08059 นายนเรศ  อิ่มมาก 08211 นายวัชรินทร  หนูแกว

08089 นายอภิชิต  เกตุเทศ 08212 นายสายยัน  พรหมจุย

08090 นายสามารถ  ใจหลา 08215 นายไชยวัณน  เมนเกิด

08092 นายพิษณุ  สอนคํา 08227 นายวันชัย  มะริด

08099 นายพรอมพันธ  หาญอุสาหกิจ 08228 นายทองสุข  ฝนถา

08100 นายธนา  ไกรกลิ่น 08241 นายสมชาติ  บุญหนุนเทศ

08107 นายโสภณ  โชระเวก 08252 นายธาดา  เผือกผู

08108 นายเอกลักษณ  วิจารัตน 08263 นายสมโภช  พูลผล

08116 นายสวาง  เขียวภักดี 08281 นายเสนห  ฟกเขียว

08120 นายอมรศักดิ์  เพ็งเลีย

08130 นายสิทธิชัย  แสงแดง



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08034 นายประดู  หนอแกว

08071 นายกฤษตยา  ทองสรรพ

08073 นายประทีป  แจงแสง

08094 นายวีระพงษ  ชัยลังกา

08101 นายสุชาติ  สุทธิธนาวัชร

08140 นายสมัคร  จันทรสม

08195 นายอนุศักดิ์  ดอกพุฒ

08197 นายหริวงศ  วงคทาวิน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ณ  สถานีลําปาง  งานเดินรถแขวงลําปาง

เอกสารแนบ ๒๕ 

08197 นายหริวงศ  วงคทาวิน

08198 นายเผด็จศึก  เรืองอยู

08223 นายสมนึก  ปกสิงห

08232 นายสมเกียรติ  ศรีกําเนิด

08293 นายไพฑูรย  สารีบุตร

08321 นายเพชร  ษรเจริญ

08326 นายนิกร  กันทะ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08007 นายสนธยา  สังคะโลก 08235 นายเมธา  นาเมือง

08042 นายพุทธชาติ  ศิริบุญธรรม 08244 นายสุรสิทธิ์  แสงเงิน

08048 นายบัญญัติ  รุงเรือง 08253 นายสมศักดิ์  เงินบาท

08049 นายปญญา  รุงเรือง 08255 นายเกื้อกูล  สุขเอี่ยม

08050 นายวิทยา  ทองวงษา 08258 นายราเชษฐ  แซลิ้ม

08051 นายวรวุฒิ  ชวยแกว 08269 นายสมยศ  สัจจริง

08060 นายพิศวาส  มาสวรรค 08274 นายพันธนิต  วิไลรัตน

08074 นายนิพันธ  ศิลศร 08276 นายสมชาย  บุญชวย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ  สถานีเพชรบุรี  งานเดินรถแขวงธนบุรี

เอกสารแนบ ๒๖ 

08074 นายนิพันธ  ศิลศร 08276 นายสมชาย  บุญชวย

08075 นายนพอนนต  ศรีลาจันทร 08288 นายพรชัย  กระดังงา

08117 นายมาณพ  ลิ้นทอง 08322 นายภานุมาศ  ทิมวัฒน

08143 นายทองหลาง  นุพพล 08323 นายเถลิงศักดิ์  ทับสุวรรณ

08169 นายศักดิ์โกศล  ไมแกว 08333 นายสันติ  กระโหทอง

08189 นายศุภาณุพงค  มัชมี

08202 นายบุญเลิศ  บานแยม

08203 นายอนันต  ศิลศร

08207 นายสุชิน  พุทธา

08208 นายธานี  งามขํา

08222 นายทักษะ  กากแกว

08224 นายสมบัติ  กริดตะคุ

08234 นายวุฒินันท  ยอดทองดี



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08061 นายอมร  สุนทรหงษ

08063 นายบัญชา  กาลพัฒน

08064 นายวิทูร  เกตุแกว

08066 นายธุมากร  นาคสุวรรณ

08095 นายศุทธิพัฒน  เพ็ชรสุวรรณ

08102 นายนิธิกร  คนานที

08112 นายกิตติภพ  อักษรสม

08113 นายอนุรักษ  คีรีนอย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    

ณ  สถานีชุมพร งานเดินรถแขวงชุมพร

เอกสารแนบ ๒๗ 

08113 นายอนุรักษ  คีรีนอย

08122 นายมาโนช  ชูใจ

08147 นายชัยพงษ  โลหะกุญชร

08231 นายอํานวยพร  พลังการ

08243 นายสมชาย  พรมพิชัย

08260 นายโกมล  ทิพยโภชนา

08271 นายเสรี  ใยอน

08300 นายจักรวุธ  ปยะนุกูล

08307 นายประจักษ  สุทธวิพร



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08022 นายศักดิ์ชัย  คงพยันต

08046 นายประวิทย  ทับออย

08052 นายอํานวย  การคลคลี

08096 นายสุรเดช  ศิริเพชร

08098 นายทินกร  ธรรมรักษ

08105 นายอภิธนพัฒน  ชูใจ

08118 นายปยะพงค  มุสิเกต

08138 นายจรูญ  เทพคง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

สอบภาคปฏิบัติ  วันจันทรที่ ๒  กันยายน ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    

ณ  สถานีชุมทางทุงสง งานเดินรถแขวงทุงสง

เอกสารแนบ ๒๘ 

08138 นายจรูญ  เทพคง

08153 นายประหยัด  จริตงาม

08170 นายสุทิน  นุยแนบ

08173 นายธีรวัต  ทองกระจาง

08186 นายสมาน  เหลือผล

08218 นายขุนชัย  ทองอยู

08230 นายประสิทธิ์  สุวรรณมีศรี

08237 นายชาลี  ณรงคฤทธิ์

08249 นายสมใจ  พรหมเพศ

08277 นายไชยาพร  ธรฤทธิ์

08282 นายณรงค  จันทรทอง

08284 นายเสทื้อน  คงเอียด

08316 นายสมคิด  ปากวาง



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

08019 นายกุศล  ขําขิก

08021 นายสมเกียรติ์  จิตรานนท

08036 นายรักสยาม  พรหมอินจันทร

08037 นายวรเทพ  เสวกะ

08038 นายนพดล  ตันศรีวงษ

08056 นายเจริญ  หลวงพูล

08082 นายสมชาย  ชุมทอง

08083 นายจรัญ  ชอกระทุม

ณ  สถานีชุมทางหาดใหญ งานเดินรถแขวงหาดใหญ

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๔  กันยายน ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    

ผูสมัครหนวยที่ ๘ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัดฝายการเดินรถ  

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

เอกสารแนบ ๒๙ 

08083 นายจรัญ  ชอกระทุม

08091 นายบริพัตร  ศิริบูรณ

08093 นายสุรพงษ  เสวกะ

08159 นายเอกนรา  แยมแกว

08163 นายสมนึก  ยางทอง

08164 นายอัครเดช  เหมโซะ

08181 นายจรัญ  คงเนียม

08238 นายพีระพล  รักพวก

08266 นายศุภชัย  บัวลอย



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10010 นายพันธุเทพ  ประเสริฐศิลป 10103 นายปติชน  พึ่งพินิจ

10014 นายดนัยนาท  เจริญฉิม 10104 นายนริศ  เนียมแสง

10015 นายพงษศักดิ์  สุภดี 10105 นายมงคล  เชาวไวย

10021 นายอานนท  ทองอยู 10106 นายนิวัฒน  จุลศาสตร

10030 นายฉัตรพัฒน  มัทยา 10107 นายมุนี  คําหอม

10033 นายชัยนาม  จันทรแจม 10108 นายจักรรินทร  ภูมิชัย

10038 นายเพิ่มพันธ  ปราสัย 10109 นายสรพงษ  ภาคแสวง

10040 นายสุชาติ  วีระนิตินนท 10110 นายพล  ดีชัย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันจันทรที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงซอมรถจักรบางซื่อ

เอกสารแนบ ๓๐ 

10040 นายสุชาติ  วีระนิตินนท 10110 นายพล  ดีชัย

10045 นายศรุต  คมสาระพาง

10046 นายประสิทธิ์  ศรีจันทร

10049 นายสมหมาย  รงรองเกษม

10054 นายมนตรี  โตะทอง

10066 นายเกษม  ทิงาม

10070 นายสมหมาย  จันทา

10073 นายฉัดชัย  น้ํารักษ

10075 นายสุภัทรพงษ  อาสวาง

10093 นายธนรัตน  อ่ํากลาง

10094 นายชลอ  นอยมหา

10097 นายครรชิต  พิทักษโสภณ

10100 นายอรรถพล  เติมปยกุล



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10111 นายประพันธพงค  ทองกวาว 10180 นายวรจักร  ไชยเพ็ชร

10112 นายสรชัย  พูลสมบัติ 10182 นายเกรียงไกร  มุสตาฟา

10113 นายอิทธิกร  อุไรกุล 10185 นายชัยนรา  แสวงดี

10119 นายประเสริฐ  กล่ําจีน 10188 นายวิชาญ  แปนนา

10121 นายศราวุธ  ใจเที่ยง 10189 นายธวัชชัย  วงศพลบ

10135 นายเอนก  เที่ยงตรง

10136 นายสุชาติ  เฉยสุวรรณ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันจันทรที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงซอมรถจักรบางซื่อ

เอกสารแนบ ๓๑

10148 นายสมศักดิ์  เหลารัตนา

10151 นายเฉลิมพล  สุขกิจ

10152 นายดอกรัก  ใจซื่อกุล

10153 นายสุนัย  ศรียศ

10166 นายเศกสิทธิ์  คงโหมด

10167 นายปยะ  พลับพลา

10168 นายเฉลิมชัย  เนียมแสง

10169 นายดิเรก  เสมอใจ

10171 นายเสนห  ภาคพานิช

10173 นายสงา  ยนจอหอ

10174 นายธนกร  ควรแท

10177 นายกรีฑา  เนียดพลกรัง

10179 นายสุทธิ  พรหมทันใจ

เอกสารแนบ ๓๒ 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10191 นายอนุรักษ  บุญมาก 10258 นายวสันต  บุญสมพงษ

10192 นายลือศักดิ์  พัฒนวิเชียร 10261 นายสมควร  แขวงกระทุม

10193 นายอุดมศักดิ์  ดาราเมือง 10262 นายวิรัช  แกวสุขศรี

10194 นายพันธกวี  ปานนาค 10263 นายเตชิต  แตงออน

10195 นายจรุงศักดิ์  อาจจําปา 10264 นายสราวุธ  โตกําแพง

10196 นายสุทธิพงษ  สีสุน 10283 นายไพวรรณ  เอี่ยมอน

10197 นายชัยมงคล  รอดใจดี 10285 นายวีรชัย  ชูใจ

10201 นายสมบัติ  เต็มอยู 10288 นายปญญา  ศรีไชย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงซอมรถจักรบางซื่อ

เอกสารแนบ ๓๒ 

10201 นายสมบัติ  เต็มอยู 10288 นายปญญา  ศรีไชย

10205 นายสุนทร  สงประภา

10208 นายวรวิทย  วิเวกวรรณ

10210 นายกิติพล  ทัพพันธุ

10211 นายวันพิสุทธิ์  บุญคอย

10220 นายประพันธ  รวงผึ้ง

10230 นายอนุวัตร  ชิดสนิท

10243 นายฤทธิรงค  โตวิจารณ

10245 นายประภากร  ชางพินิจ

10250 นายสุรงค  สระแกว

10251 นายโสภณ  เพ็ชรอินทร

10252 นายณัฐวุฒิ  ซิ้มสําอางค

10257 นายสุนัย  จันทรหอม



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10291 นายอนุสรณ  ชีวรัตน 10349 นายสมบัติ  หอมพุด

10294 นายสุจินดา  อุดมศักดิ์ 10356 นายพงษพันธ  รวมสุข

10303 นายอนุวัฒน  กันวิเศษ 10357 นายสุรวิศ  อุดมศักดิ์

10305 นายอาทิตย  ชื่นยินดี 10360 นายวิรัช  จันพลา

10308 นายณัฐพงศ  มาฟก 10361 นายธรรมิก  เหมราช

10309 นายทวีศกดิ์  สมนึก

10310 นายวันชนะ  ดําเอี่ยมดี

10311 นายวิชา  เพ็ชรสุข

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงซอมรถจักรบางซื่อ

เอกสารแนบ ๓๓ 

10311 นายวิชา  เพ็ชรสุข

10316 นายทศพล  อนรรฆมงคล

10317 นายทศพร  อนรรฆมงคล

10322 นายกิตติ  จะแรบรัมย

10323 นายยุทธนา  อินทรภักดี

10324 นายชนะศึก  ทัพพันธุ

10325 นายจตุรงค  อิ่นคํา

10326 นายธวัชชัย  ฉิมใหม

10333 นายเฉลิมพล  สิงหดี

10334 นายดนุชพันธ  แสนสุข

10335 นายอนุวัฒน  กันนอย

10336 นายอุเทน  พูนเกษม

10347 นายเกียรติภูมิ  ปาลศรี



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10043 นายทศพร  สวาททอง 10385 นายศิรา  นกแกวนอย

10077 นายวินัยธรรม  ดวงมณี 10392 นายไพศาล  ภาณุมาศ

10137 นายบัญชา  นุมนอย 10395 นายณัฐพงศ  พุมทิม

10138 นายสัมพันธ  ภิรมยคลอย 10405 นายราชศักดิ์  ธรรมทันตา

10139 นายทินกร  รุงปอม 10406 นายอมรพันธุ  เอี่ยมมณฑา

10175 นายสุชิน  เพิ่มพัฒน 10410 นายเหิม  นามบุตร

10332 นายปราโมทย  ถวายชัย 10411 นายแมนพงศ  พูลฉันทกรณ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงซอมรถจักรบางซื่อ

เอกสารแนบ ๓๔ 

10362 นายเจะยาลาดุลคีน  วานิมาตุลลอฮ 10412 นายเทอดศักดิ์  ปนออน

10363 นายวิชาติ  เชื่อมไธสง

10364 นายธีรศักดิ์  ศรีจันทร

10365 นายจักรพงษ  สอนวงคษา

10367 นายยุทธพล  ดีรอดตน

10370 นายสมยศ  ปนกระโทก

10373 นายจารึก  สายพัทลุง

10374 นายมานพ  จันทรแจง

10375 นายเอนก  ชูมี

10377 นายวิรัตน  ปองเพ็ชร

10379 นายจักรกฤษณ  เนตรศาสตร

10380 นายไพศาล  หงษโต

10381 นายศุภชัย  เที่ยงธรรม



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10003 นายพรชัย  อวยกลาง 10346 นายณัฐวุฒิ  ศิริ

10004 นายวีระ  โพธิ์หลํา 10348 นายคงชนม  มีลักษณะ

10005 นายธนารักษ  จั่นตอง 10354 นายศักรินทร  ปลื้มใจ

10016 นายสมบูรณ  เตชะทน 10359 นายสิทธิศักดิ์  สายงาม

10017 นายนิคม  จี๋เอย 10369 นายศราวุฒิ  ปรางออน

10019 นายสุรพงษ  มานะดี

10020 นายทรงธรรม  ฮั้วเฮง

10023 นายหัช  รัตนภักดี

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖    เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงซอมรถจักรบางซื่อ

เอกสารแนบ ๓๕ 

10023 นายหัช  รัตนภักดี

10026 นายสนธยา  เฝอนสูงเนิน

10027 นายวุฒิกร  นอยคําพวง

10031 นายวัชระ  ฉิมฉาย

10036 นายประสาร  สุวรรณประภา

10037 นายวิเชียร  หลอดคํา

10161 นายชัยณรงค  มีเรือง

10190 นายบุญค้ํา  สิงหชา

10213 นายฉัตรชัย  นิ่มประเสริฐ

10217 นายธงชัย  บัวนอย

10227 นายอภิศักดิ์  แชมชอย

10249 นายจรัสศิริ  สุนทโรทยาน

10313 นายชัยพร  คมอาวุธ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10039 นายสาธิต  จารุภูมิ 10130 นายขจรฤทธิ์  เฟองขจร

10041 นายสานิตย  อินผอม 10131 นายสุรพล  สมการ

10042 นายสมชาย  กิจวิบูลย 10132 นายณัฐกร  สัมมาทรัพย

10044 นายอัครเดช  ละครพล 10133 นายสุธี  ไชยวุฒิ

10047 นายทนง  ปานสมบัติ 10140 นายเอกราช  ประดิษฐ

10048 นายเจริญ  แจงเปยม 10141 นายธงชัย  บุญสุข

10051 นายนิพนธ  พงศวรเสนีย 10142 นายสัมฤทธิ์  อินโชติ

10052 นายโชคธนวัฒน  คําเสนาะ 10147 นายวรศักดิ์  กันสุวรรณ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงซอมรถจักรบางซื่อ

เอกสารแนบ ๓๖ 

10052 นายโชคธนวัฒน  คําเสนาะ 10147 นายวรศักดิ์  กันสุวรรณ

10053 นายสุนทร  พลอยจะบก

10057 นายมาโนช  เซงขุนทอง

10059 นายสมชาย  ราหมาน

10060 นายประสิทธิ์  บุญมี

10071 นายปยะวัฒน  ชวยปาน

10072 นายกัณตพิชญ  บุญศรี

10095 นายประสานชัย  สามพลกรัง

10096 นายวิสุทธิ์  มะโร

10101 นายสุพล  ครองยุทธ

10120 นายพิทยา  ขาวเฟองยนต

10126 นายวินัย  วิชาเกวียน

10129 นายชัยวัฒน  เผือกผล



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10155 นายเสริมศักดิ์  สุขสมพงษ 10241 นายเถลิงเกียรติ  บารมี

10156 นายชัชชัย  ปนมณี 10244 นายณัฐวุฒิ  วงษจันทร

10157 นายวิโรจน  วังเส็ง 10259 นายเอกพล  สื่อกลาง

10158 นายพิทักษ  เตชัย 10260 นายอรรถพร  จันทรโยธา

10159 นายนิวัฒิ์  มีชม 10304 นายศราวุธ  ปรีชา

10160 นายชัยมงคล  แกวสอน

10162 นายอดิศร  ยศเมา

10163 นายจตุรงค  วงศจันทร

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงซอมรถจักรบางซื่อ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ ๓๗ 

10163 นายจตุรงค  วงศจันทร

10164 นายสมมาท  กุลมณี

10165 นายสราวุธ  สุธรรมเกษม

10178 นายจํานงค  แปรโคกสูง

10184 นายจักรวาล  อินประดับ

10204 นายคนอง  สุดดี

10207 นายวัชรินทร  รัตนพันธุ

10209 นายวิทยา  มาทอง

10221 นายอโนทัย  พิศมัย

10224 นายวรเวทย  มวงฉะ

10225 นายจักรกฤษ  มานะ

10233 นายหัสชัย  พรหมดนตรี

10240 นายบรรณสิษฐ  ประทุมชาติภักดี



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10024 นายพัชรกิตติ์  จิรสินชวรัตน 10331 นายประสพ  โซพลงาม

10064 นายมานพ  เข็มทอง 10339 นายคณิต  ทองอราม

10067 นายประสาน  สุบงกช 10368 นายพรเทพ  ชาตะรูปะชีวิน

10069 นายสุริยา  มาแสละ 10372 นายชัชวาล  เกียวจันทึก

10079 นายสุริยะ  ทับทิมเล็ก 10382 นายพงษพันธ  ศรีภิลา

10098 นายอนุรัญช  อับดุลลาห 10383 นายทิพากร  พงศวรเสนีย

10114 นายอนาวิล  พูลรส 10387 นายเกรียงเดช  นาคบางแกว

10115 นายนพดล  เหมือนสุวรรณ 10414 นายจักรินทร  ตนทอง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันศุกรที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงงานมักกะสัน (หองแพทยเดิม)

เอกสารแนบ ๓๘ 

10115 นายนพดล  เหมือนสุวรรณ 10414 นายจักรินทร  ตนทอง

10116 นายโกรนนท  เฉิดไธสง

10117 นายรุงโรจน  พยัคศิริ

10143 นายสมพร  ศรีกฤษ

10150 นายกฤษดา  แกวโกมล

10170 นายนฤทธิ์  ยั่งยืน

10199 นายมณเฑียร  คงพูลผล

10202 นายบัณฑิต  เกิดกลา

10206 นายคีรีรัฐ  คีรีศรี

10306 นายสมศักดิ์  พุทธรักษา

10319 นายกฤษณะ  ชาญสูงเนิน

10329 นายสิทธิศักดิ์  สงคประภา

10330 นายจตุพร  ยิ้มสะอาด



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10050 นายสันทัด  ยอดสุวรรณ 10344 นายณรงค  ชูจันทร

10076 นายดิเรก  มั่งมีผล 10352 นายอัครา  พูนภักดี

10080 นายเมธี  สุภาพพงษ 10353 นายอดิศักดิ์  อาจสิงห

10081 นายสิทธิพร  คงประเสริฐ 10355 นายยุทธนา  พึ่งพรหม

10082 นายศุภกร  อยูชื่น 10393 นายหวันอับดลเลาะ  ปะดุกา

10083 นายวศิน  อยูรวมใจ

10092 นายสันติ  แสงสีทอง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันศุกรที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงงานมักกะสัน (หองแพทยเดิม)

เอกสารแนบ ๓๙ 

10203 นายระจินันท  โประชู

10246 นายเอกราช  สรอยเงิน

10268 นายสุเนตร  อัมรพยาฆร

10273 นายสรรวงษ  ปานเมือง

10292 นายวัชระ  พุมมา

10312 นายวิสิษฐ  สุขสนาน

10314 นายสมโชติ  สอดแจม

10315 นายอนุชา  ชาติรักษา

10320 นายชาตรี  หงสโสดา

10321 นายวีระศักดิ์  ฝางเสน

10327 นายอาวุธ  สิทธิสาตร

10328 นายปริญญา  ตุมแสง

10343 นายตอศักดิ์  นัยเนตร



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10085 นายอนัต  พิจารณา 10286 นายเฉลิมพล  เลี่ยมทองคํา

10086 นายอนพ  พิจารณา 10287 นายณัฏฐพล  ปานชาวนา

10087 นายเปนหนึ่ง  พรหมสวัสดิ์ 10289 นายวาทิน  ฉิมวงษ

10154 นายพลวัต  ศรีกาญจนา 10298 นายวิศรุต  มวงแดง

10176 นายจีระวุฒิ  ขวานเพชร 10299 นายวัชรพงษ  ปุณะศิริ

10183 นายวิชิต  สินอยู 10300 นายนเรศ  สืบสมุทร

10226 นายพงษกร  พุมแพร 10301 นายหนึ่ง  อิ่มอารมณ

10267 นายคมสัน  พิจารณา 10340 นายนันทวัฒน  อภัยจิตต

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันจันทรที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ  หองประชุม  โรงงานมักกะสัน (หองแพทยเดิม)

เอกสารแนบ ๔๐ 

10267 นายคมสัน  พิจารณา 10340 นายนันทวัฒน  อภัยจิตต

10269 นายสมปอง  สิงหประเสริฐ

10270 นายอรรถวุฒิ  พรมแดง

10271 นายบัญฆิค  ผคุโนภาส

10272 นายศักดา  อุบลมณี

10274 นายวรากรณ  กุนุ

10275 นายปริทัศน  ศรเดช

10276 นายอรุณ  มะหะมาน

10277 นายณรงค  พิมพสวัสดิ์

10278 นายรัฐพงษ  มิตรรัก

10279 นายสธนพงศ  สีพันธ

10282 นายวีรชัย  ชุมชูจันทร

10284 นายกิตติ  เกิดพูนทอง



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10341 นายอภินันท  สมสวัสดิ์ 10280 นายนันทกร  บุญเนตร

10350 นายกฤษณะ  เลิศวงศหิรัญ 10371 นายชนะชัย  นางกระโทก

10376 นายเอกวิทย  สินเวช 10378 นายธีรวัฒน  ปญญาโรจน

10386 นายประวีร  มีสมกลิ่น 10396 นายสมโภช  เสือโตงาม

10388 นายธีรพงษ  โตบัณฑิต 10404 นายอนุชา  มีโชค

10389 นายปรเมษฐ  หอมรส

10390 นายอาทิตย  ขํามิน

10391 นายเตชิษฐ  บุญเกิด

สอบภาคปฏิบัติ  วันจันทรที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ  หองประชุม  โรงงานมักกะสัน (หองแพทยเดิม)

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ ๔๑ 

10391 นายเตชิษฐ  บุญเกิด

10397 นายนิวัตน  และสงา

10398 นายณัฐวุฒิ  ชางแกว

10186 นายเสกสรรค  กลิ่นมาลัย

10127 นายประสพโชค  จั่นงิ้ว

10128 นายสุรศักดิ์  ปอมนาค

10307 นายมานพ  แสงอรุณ

10078 นายธงสะบัด  เครือสําเภา

10409 นายณัฐพงษ  ดําทองสุก

10415 นายสุรพงศ  ชิณหงส

10172 นายทองสุข  จันทรคํา

10293 นายธนศักดิ์  ภักดีอุดม

10146 นายประยงค  บุญเถื่อน



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10034 นางสาวพิมพยศา  สรอยสวัสดิ์ 10394 นายกนก  รมยานนท

10035 นายภัทรศักดิ์  หาบุญมี 10399 นายภาคภูมิ  รมยานนท

10055 นายสยาม  ผองจิตร 10400 นายโยธิน  กลั่นประทุม

10074 นางสาวสุปรียา  สุพร 10401 นายฐิติกร  บุญสนอง

10102 นางสาวฮุยจู  สกุลคู 10402 นายสมชาย  จันทรทิม

10124 นางสาวนิชาภัทร  คลอยวิถี 10403 นายวีรวัฒน  ครามศรี

10144 นายพงษ  รุงงามฤกษ 10407 นายวรายุทธ  ชินทองจู

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ  หองประชุม  โรงงานมักกะสัน (หองแพทยเดิม)

เอกสารแนบ ๔๒ 

10145 นายวุฑธานุ  สอนจันทร 10413 นายสมบัติ  ผาลีพัฒน

10222 นางสาวจรัญญา  สีสวรรค

10223 นางจุรีรัตน  พรงาม

10232 นายสิทธิโชค  ปานทอง

10248 นายชูเกียรติ  แยมกลิ่น

10265 นายดิเรก  เดชะคุม

10266 นายวรวิทย  ลิศนันท

10281 นายพิเชฐ  สาพิมาน

10295 นางเบญจพร  กุกสันเทียะ

10297 นางณิชาพร  สื่อกลาง

10337 นายภคกรณ  แจงใจดี

10338 นายทรงศักดิ์  ถนอมวํา

10342 นายธนกฤต  หลอศิริเวช



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10008 นายจารึก  เมืองพงษา 10296 นางขวัญจิตร  ดีธรรม

10009 นางสาวอารีย  พรเจริญ 10302 นายสมภพ  สมสา

10013 นางเกศริน  รัตนสาร 10318 นางสาวสุคนธทิพย  นกขําดี

10062 นางสาวนฤมล  มะตะราช 10345 นางสาวสายทิพย  พรหมรัศมี

10068 นางสาวอรอุษา  จันทวงษ 10351 นางสาวจิราพรรณ  พูลผล

10084 วาที่รอยตรีหญิงมนัสนันท  สอนเขียว

10089 นางสาวมนัดดา  สอนเขียว

10091 นางสาวจรรญาศรี  ศรีรัตนธารา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.   
ณ  หองประชุม  โรงงานมักกะสัน (หองแพทยเดิม)

เอกสารแนบ ๔๓ 

10091 นางสาวจรรญาศรี  ศรีรัตนธารา

10187 นางจีราวรรณ  พัทธเสน

10198 นายปฐพงค  ยืนทน

10200 นายประวิทย  สุวรรณากรกุล

10228 นางสาวมณีรัตน  สามศรี

10229 นางสาวทัยฤาญา  พุมแพร

10234 นางสาวอรอุมา  เพ็ชรอุดม

10235 นางกัญญาภัค  พวงบุพผา

10236 นางสาวพรประภา  นะติกา

10237 นางสาวเสาวลักษณ  นาสวน

10238 นางสาวปาจรีย  นาสวน

10239 นางสาวมุทิตา  สมภักดี

10290 นายชัยรัตน  เลิศพิบูลยวงศ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10001 นางสายไหม  เทพประชา 10149 นายอลงกรณ  นิลนนท

10002 นางสุชารัตน  แสงเพชร 10181 นางสาวพรพรรณ  แยมศิริ

10007 นางสุวรรณา  ประเสริฐศิลป 10214 นางสุกัญญา  แกวสีนวล

10011 นางสาวณัฎฐณปภา  เพชรทั่ง 10216 นางวนิดา  สวัสดิกูล

10012 นางกมลลักษณ  โกมลเมฆ 10218 นางสาวอมรรัตน  ปานกลาง

10018 นายสมพงษ  นาหวยทอง 10242 นายอาทิตย  เกษร

10022 นางวิภารัตน  ลาภมา 10358 นายกําทร  สืบพรมมา

10025 นายวราชัย  คุระสุข 10408 นางสาวกรรณิกา  แกวจําบัง

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ  หองประชุม  โรงงานมักกะสัน (หองแพทยเดิม)

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ ๔๔ 

10025 นายวราชัย  คุระสุข 10408 นางสาวกรรณิกา  แกวจําบัง

10028 นายสมบูรณ  อักษร

10032 นายมานะ  ดีมาก

10056 นางสาวพรพิมล  รังศิลป

10058 นางสาวเพ็ญแข  อินทรภักดี

10061 นายเอกชัย  พุมพฤกษ

10088 นางกชพร  ศรีสอน

10090 นายสราวุธ  บุญศิริกาญจน

10099 นางรัตนกมล  โตสม

10118 นางสาววัชราภรณ  ลมวิสัย

10122 นางนิภา  ฉิมมา

10123 นายศุภวิทย  เรืองวงษ

10125 นางริษฎีกร  เที่ยงบูทวี



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10006 นายปาลม  รุงแสง

10029 นางสาวเครือวัลย  เจริญเชื้อ

10063 นางสาวชนกานต  คชรินทร

10065 นางธนพร  ปจเมฆ

10134 นายณภัทร  ตันประเสริฐ

10212 นางสาวดวงนภา  บุญนํา

10215 นายสมหมาย  รัตนพันธ

10219 นายเสถียรพงษ  เริ่มกลาง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.   
ณ  หองประชุม  โรงงานมักกะสัน (หองแพทยเดิม)

เอกสารแนบ ๔๕ 

10219 นายเสถียรพงษ  เริ่มกลาง

10231 นางสาวกานตสิรี  แสงรอด

10247 นางสาวประไพพิศ  สุธนภูมี

10253 นางปราณีต  วงศเดือน

10254 นางรุงรัตน  จูมานัส

10255 นางสาวสุฐิตา  จันทรแดง

10256 นายสันธาน  เนตรศาสตร

10366 นายสมปอง  โชนจอหอ

10384 นายรังสรรค  พุมแจม



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

11001 นางปราณี  โมราขาว

11002 นายวิทยา  แขวงกระทุม

11003 นายพุทฒิ  เพชรสังฆาต

11004 นายชาตรี  ศรประทุม

11005 นายชุมพล  พลับจุย

11006 นายสมพงษ  สะเริญรัมย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 11  ตําแหนง ชางฝมือ ๑  สังกัดฝายการชางกล  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ  หองประชุม  โรงงานมักกะสัน (หองแพทยเดิม)

เอกสารแนบ ๔๖ 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

15001 นายสุรศักดิ์  สีเหลือง 15062 นายภาณุวัตร  กาแว

15010 นายสุชีพ  ศรีพรหม 15063 นายนริศ  สุภาวงษ

15013 นายณรงค  อยูนอย 15066 นายวรพรต  บุตรดี

15019 นายพิษณุ  ไพสติ 15069 นายนัฐพล  กรแฉลม

15021 นายนอย  ฤทธิ์สุวรรณ 15070 นายสําราญ  เหลืองแสงทอง

15025 นายกมล  บุญเมือง 15073 นายยุทธพงษ  ทวีสินธ

15026 นายชิต  พิมพประสาร 15083 นายนพมาต  ชางแดง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 15  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนการชาง)    สังกัดฝายการชางโยธา  

สอบภาคปฏิบัติ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ  โรงซอมบํารุงที่ ๑ (สคบ.๑) ศูนยการผลิตและซอมบํารุงยานพหลโยธิน

กลุมงาน ชางเครื่องกล  

เอกสารแนบ ๔๗ 

15026 นายชิต  พิมพประสาร 15083 นายนพมาต  ชางแดง

15029 นายกิตติพงษ  แพจันทร

15040 นายกฤษณะ  เหลืองออน

15042 นายประยงค  เยื่อใย

15043 นายจินดา  ตางาม

15044 นายสมปอง  จริตรัมย

15045 นายวิเชียร  พวงพูล

15049 นายสําราญ  เรือนคํา

15050 นายสมพงษ  ถุงแกว

15052 นายสรศักดิ์  มุณีรัตน

15054 นายสายันต  วิลัยรัตน

15056 นายศุภฤกษ  มากสูงเนิน

15057 นายสมชาย  กิจสวน

15061 นายกฤษณะ  เทธิกัน



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

15087 นายนพพล  ภาคีชิต 15113 นายพีระพงษ  อาจตน

15088 นายประทีป  นพขุนทด 15114 นายชัยวัฒน  มวงคุม

15089 นายอดิศร  โซะหวังมูซอ 15116 นายวิทยา  นวนปะโค

15091 นายทองหลอ  จิตตาปญญา 15118 นายไพสันติ์  คนคลอง

15092 นายทวี  ธูปแกว 15124 นายพรชัย  ซื่อดี

15093 นายสายชน  ประจวบสาย 15129 นายวสันต  เนรมิตร

15094 นายบุญชู  วัชรมูล 15130 นายนรา  เพ็ชรพวง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 15  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนการชาง)    สังกัดฝายการชางโยธา  

กลุมงาน ชางเครื่องกล  

สอบภาคปฏิบัติ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ  โรงซอมบํารุงที่ ๑ (สคบ.๑) ศูนยการผลิตและซอมบํารุงยานพหลโยธิน

เอกสารแนบ ๔๘ 

15094 นายบุญชู  วัชรมูล 15130 นายนรา  เพ็ชรพวง

15095 นายสําเริง  เย็นมี 15135 นายอําพล  สิงหาวงค

15096 นายณรงค  ปทุมทอง

15097 นายพิณ  ตรีมงคล

15098 นายภาคภูมิ  บํารุงสงฆ

15099 นายจักรพงษ  ปทุมทอง

15100 นายพจน  สิงหฤทธิ์

15101 นายเสนห  แกวประเสริฐ

15102 นายพงศนรินทร  ธนะเจริญ

15103 นายเจริญ  ชางโต

15104 นายทศพล  สุวรรณ

15109 นายธวัชชัย  สุทธา

15111 นายบัณฑิต  วรรณชัย

15112 นายสมบูรณ  พันทา



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

15138 นายบุญมี  อสุระพงษ 15205 นายอดิศร  มุงเยียวยา

15145 นายอนุพงษ  ฝามงคล 15208 นายชัยยุทธ  ทองมีศรี

15149 นายรังสรรค  อินเกิด 15209 นายพรเทพ  โคตรทุม

15151 นายประสิทธิ์  หรั่งกรุน 15212 นายทวัชชัย  ศรีสวัสดิ์

15152 นายธวัช  รัตนปญญา 15213 นายปรีชา  แสงเพ็ชร

15153 นายบุญครอง  บุญเลิศลบ 15218 นายสุทธิเดช  รอดเผือก

15154 นายวิโรจน  วงษรีย 15225 นายมานพ  ทองมาลา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 15  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนการชาง)    สังกัดฝายการชางโยธา  

กลุมงาน ชางเครื่องกล  

สอบภาคปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ  โรงซอมบํารุงที่ ๑ (สคบ.๑) ศูนยการผลิตและซอมบํารุงยานพหลโยธิน

เอกสารแนบ ๔๙ 

15154 นายวิโรจน  วงษรีย 15225 นายมานพ  ทองมาลา

15155 นายศุภชัย  แซเตียว 15227 นายหนึ่ง  พงษเกิดลาภ

15157 นายบุญลืม  พิณสวาง

15158 นายอําพล  ชูชื่น

15181 นายปยะพงษ  ทองอวม

15184 นายสมพร  วิจิตรโท

15192 นายประสิทธิ์  พุมเพ็ชรลวน

15193 นายสุชาติ  เขนยงาม

15194 นายวิชัย  จอมเปลือน

15200 นายธีระพล  สายันห

15201 นายวัฒนา  เพชรวงศ

15202 นายสราวุฒิ  ครุฑชาติ

15203 นายกรกต  รุงเผาพันธ

15204 นายวันเฉลิม  แจมบรรจา



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

15002 นางสาวสุรัสวดี  จันทรจนา 15034 นายทรงวุฒิ  ดวงสิมา

15003 นายสงัด  นิพล 15035 นายนิรัติศัย  พลาทิพย

15004 นายสราวุฒิ  ใสสุชล 15036 นายกมล  พลาทิพย

15005 นายสุเทพ  นิลโสม 15037 นายวิชาญ  นาคขุนทด

15006 นายสมชาย  ฤทธิรน 15038 นายบุญลือ  โลหรักษา

15007 นายเกษมสันต  ศิริบุรี 15039 นายประสารโชค  โดยถนอม

15008 นายบุญชัย  พูลสวัสดิ์ 15041 นายอุเทน  วงษทอง

15009 นายดิน  จันดากุล 15046 นายไชยยันต  โปรยลาภ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ 15  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนการชาง)    สังกัดฝายการชางโยธา  

กลุมงาน ชางงานไม  
สอบภาคปฏิบัติ วันพุธที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖    เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป

ณ ที่ทําการงานสถานที่บางซื่อ  นิคมรถไฟ กม.๑๑

เอกสารแนบ ๕๐ 

15011 นายประธาน  ใสสุชล 15047 นางวานิช  ธารารักษ

15012 นายปฐมพร  จันทรสอง 15048 นายสราวุฒิ  ชูสวัสดิ์

15014 นายอําไพร  ชางเหล็ก 15051 นายสมชาย  ชื่นอารมณ

15015 นายบุญจันทร  สวดดี 15053 นายบุญมา  อ่ํากลิ่น

15016 นายบุญเชิด  สาถิน 15055 นายณัฐฐา  อินทรชัย

15017 นายสุพิศ  ศรเพ็ชร 15058 นางสมคิด  หิรัญญัตฐิติ

15018 นายชนะ  รอดคํา 15059 นางสาววิลาวัลย  ตรีเมืองปกษ

15020 นายชรินทร  วิจารณา 15060 นายธวัฒน  แกวมณีโชติ

15022 นายไพศิลป  นันตะ 15064 นายจรัญ  จันทรมิน

15023 นายเอนก  สังขใย 15065 นายสุเมธ  คงเล็ก

15024 นายสกล  บุญขะจาย 15067 นายวิชาญ  ถิ่นสุวรรณ

15027 นายวิรัญดอน  อยูทา 15068 นายเสรี  แกวพิชัย

15028 นายสุพจน  แกวหาญ 15071 นายเอนก  วันทอง

15030 นายสงัด  ปรึกกระโทก 15072 นายสุข  ผลดี

15031 นายจีระพงษ  พันธอุทา 15074 นายสามารถ  ศรีปนเปา

15032 นายบุญรม  แกนแกว 15075 นางนิภารัตน  ใสยิ่ง

15033 นายจรัญ  ขยันงาน 15076 นายสมคัด  แกวอินตา



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

15077 นายวิฑูรย  แกวกุณา 15128 นายนราวิทย  วงษแกว

15078 นายสุเทพ  แดงแหล 15131 นางสาวอาภาวรรณ  ทับทิมสี

15079 นายนิพนธ  ปานถุง 15132 นางธาดา  สันทัด

15080 นายวีระพันธ  พิรุณสุนทร 15133 นางจันทรสี  คําสิงห

15081 นายสมบูรณ  กูลหกูล 15134 นายทรงพล  กุลบุตร

15082 นายเสกสรร  สิงหใส 15136 นายจําลอง  รอดเรือง

15084 นายนายพรศักดิ์  ชํานินวล 15137 นายศักดิ์ชัย  วุฒิธรรม

15085 นายสาโรจน  ยนภักดิ์ 15139 นายชุมพล  ศรทอง

15086 นายสังเวียน  บุญพูล 15140 นายสุเชษฐ  แกวทองสุข

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ 15  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนการชาง)    สังกัดฝายการชางโยธา  

กลุมงาน ชางงานไม  
สอบภาคปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖    เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป

ณ ที่ทําการงานสถานที่บางซื่อ  นิคมรถไฟ กม.๑๑

เอกสารแนบ ๕๑ 

15086 นายสังเวียน  บุญพูล 15140 นายสุเชษฐ  แกวทองสุข

15090 นายโชคชัย  ทองสุข 15141 นายสัมพันธ  บุญมี

15105 นางสาวปอ  จันฉิม 15142 นายจรินทร  ดุกทอง

15106 นายจํารุญ  สาปาน 15143 นายสายชล  ตรีพาทย

15107 นายสามารถ  อุปเสน 15144 นายเวชยันต  มีสมเดช

15108 นายสมยศ  สีวินทา 15146 นายอุทัย  บุญนํา

15110 นายประเดิมชัย  กลับดี 15147 นายประเสริฐ  ทองแจม

15115 นายชวลิต  เถาแตง 15148 นายศักดิ์ดา  ราชสิงโห

15117 นายแปลก  โพธิ์พะเนา 15150 นายโอภาศ  บุญชวย

15119 นายบุญลือ  หาญณรงค 15156 นายธีระวัฒน  จันทรใหม

15120 นายไกรวุฒิ  ออนบึง 15159 นายโกศล  บางชะโลม

15121 นายสุกเกษม  ขํางาม 15160 นายสมบัติ  ออกชอ

15122 นายสมัย  วงษลาโพธิ์ 15161 นายสัญญา  อิ่มพูล

15123 นางจริยา  วิมลศรี 15162 นายจักรกฤษ  ปานดี

15125 นายบุญสง  ชัยวรรณ 15163 นายประสูติ  พราวไธสง

15126 นายสายันต  พิทักษกุล 15164 นายสํารวย  ทองวิจิตร

15127 นายสมฤทธิ์  ถุงแกว15127 นายสมฤทธิ์  ถุงแกว



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

15165 นายสรอย  การถาง 15195 นายวสันต  เสงี่ยมจิตต

15166 นายสถาพร  จัตุรัส 15196 นายประสิทธิ์  จงมีสุข

15167 นายธีรศักดิ์  ภักดีนอก 15197 นายมิตรชัย  ผลาผล

15168 นายไพฑูรย  วงษสี 15198 นายปราโมท  ทองพรม

15169 นายทองคํา  จินะ 15199 นายปยวัฒน  ศรีสุพรรณ

15170 นายอําไพ  เพ็ชรบัว 15206 นายจิรายุ  ศิลป

15171 นายประสิทธิ์  ประสิทธิแพทย 15207 นางสาวมธุรส  เกิดบุญนิรันดร

15172 นายประเสริฐ  ยาดี 15210 นายณรงค  ขันธนาค

15173 นายสมสวน  วันทอง 15211 นายสวาท  เอี่ยมวิลัย

สอบภาคปฏิบัติ วันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖    เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ ที่ทําการงานสถานที่บางซื่อ  นิคมรถไฟ กม.๑๑

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ 15  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนการชาง)    สังกัดฝายการชางโยธา  

กลุมงาน ชางงานไม  

เอกสารแนบ ๕๒ 

15173 นายสมสวน  วันทอง 15211 นายสวาท  เอี่ยมวิลัย

15174 นายสมหมาย  พรมมาพิศ 15214 นายจเร  อุยตระกูล

15175 นายองอาจ  ชมภูกุล 15215 นายมานะ  ครุฑสินธุ

15176 นายสมจิต  เตชะสาย 15216 นายอนุชิต  แกวจู

15177 นายทวี  เมืองคํา 15217 นายอํานาจ  ศรีสมโภชน

15178 นายพิเชษฐ  ทองเงิน 15219 นายธนิต  พิณนุกิจ

15179 นายฤทธิกาย  ฤทธิ์สุวรรณ 15220 นายสมพาน  วิเศษจุมพล

15180 นายวิทยา  เธอจันทึก 15221 นางเพียรเพ็ญ  จันทรเอี่ยม

15182 นายรังสันต  ประสิทธิแพทย 15222 นายนพดล  ศรีวิลัย

15183 นายมานิตย  สูจิแกวประภา 15223 นายสาโรจน  มวงทา

15185 นายยอด  สุขศรี 15224 นายราชันย  เทียนสวาง

15186 นายนายอุดร  ศรีศักดิ์ดา 15226 นายปรินทร  เขียวแกว

15187 นายทองสุข  ธีระยุทธ 15228 นายอพิสิทธิ์  กลิ่นจันทร

15188 นายเศรษฐกรณ  พูลทรัพย 15229 นายดาว  เลขยันต

15189 นายโกมินทร  ฉ่ําเกตุ 15230 นางนุสรา  คงทรัพย

15190 นายพยุงศักดิ์  สังธรรม 15231 นายชวลิต  ทุตาสิทธิ์

15191 นายมนตรี  กิติสาร 15232 นายลิขิต  แตงทอง15191 นายมนตรี  กิติสาร 15232 นายลิขิต  แตงทอง



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล
16001 นางสาวกาญจนา  ครุฑกาศ 16036 นายธวัชชัย  ชัยตาล
16002 นายนิปาน  ชัยภักดี 16037 นายออนศรี  วงษคําจันทร
16003 นายธีระศักดิ์  สวงรัมย 16038 นายอนุชา  แกวนา
16004 นายแดง  เกตุพุก 16039 นายสมศักดิ์  ก่ําเกลี้ยง
16005 นายณัฐวุฒิ  สุทธา 16040 นายสรรเสริญ  ชุมละออง
16006 นายทองแดง  แสนโคตร 16041 นายสราวุธ  เลสัก
16007 นายธวัช  ทรงกลด 16042 นายบุญมา  ภูมิลี
16008 นางกมลมาศ  ชวยบํารุง 16043 นายบํารุง  ศรีติ้ง
16009 นางสุมาลี  คลองนาวา 16044 นายโสภณ  แปวสูงเนิน
16010 นางกาญจนา  ศรีประยูร 16045 นายยอดชาย  ฟองจันทร
16011 นายประสิทธิ์  ศิริมากุล 16046 นายตน  นาคประสิทธิ์
16012 นายสมศักดิ์  อสุระพงษ 16047 นายวิชัย  สุขกําเหนิด
16013 นายสุชาติ  จันทรหอม 16048 นายไพยรัตน  คงศรี
16014 นายสุทัศน  ไชยกรรณ 16049 นายวิษณุ  สุขกําเหนิด

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  
สอบภาคปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป

ณ  ที่ทําการตอนนายตรวจทางบางซื่อ  ยานพหลโยธิน

เอกสารแนบ ๕๓ 

16014 นายสุทัศน  ไชยกรรณ 16049 นายวิษณุ  สุขกําเหนิด
16015 นายสมพงษ  ขันขึง 16050 นายวินัย  เทพดนตรี
16016 นายบรรจง  ชมดง 16051 นายบุญนาม  แทนแกว
16017 นายประวิทย  ชมดง 16052 นายปริญญากร  ออนชาติ
16018 นายบุญมี  น้ําใส 16053 นายธานี  วงศสิริ
16019 นายเนาวรัตน  ศุขผล 16054 นายธนิต  เทพมติ
16020 นายสีทา  บริสุทธิ์ 16055 นายปรีชา  ธานี
16021 นายพร  ประดู 16056 นายวรายุทธ  เกงคุมพล
16022 นายณรงคเดช  สุดลาภา 16057 นายพิภพ  ศรีพูล
16023 นายเชา  พุมเจริญ 16058 นายสมเดช  ลาเตะ
16024 นายสุพัฒ  ไหมคง 16059 นายสมัย  บุตรศรีภูมิ
16025 นายสมบัติ  ชมพันธ 16060 นายบรรจง  แปนทอง
16026 นายไมตรี  อินโสม 16061 นายประจักร  แสนเมือง
16027 นายนิรัญ  ทาวนอก 16062 นายสุคิด  เกาะเกตุ
16028 นายอํานาถ  ศิริโสม 16063 นายอนุสรณ  เพ็ชรคง
16029 นายนิพัฒน  ทาวนอก 16064 นายเจริญศักดิ์  แสงอยู
16030 นายสามารถ  ภูศรี 16065 นายมนตรี  จันทํา
16031 นายยุทธภรณ  ขาวคุง 16066 นายหงษ  สมพริ้ง
16032 นายสุขสันติ์  คิดทํา 16067 นายทนงศักดิ์  ดวงตา
16033 นายจุน  ผลทวี 16068 นายวิชา  ผงพลอย16033 นายจุน  ผลทวี 16068 นายวิชา  ผงพลอย
16034 นายครรชิต  นิโสภา 16069 นายพงษเทพ  ชูไทย
16035 นายจิรพันธ  ปนเกี๋ยง 16070 นายพีระ  บุณยะวันตัง



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16071 นายธนู  หนูเกลี้ยง 16106 นายคําพอง  ไปนา
16072 นายนิคม  สีจันทรออน 16107 นายพยุง  อยูนิ่ม
16073 นายทองแดง  โคตะสา 16108 นายอาวุธ  ระยับศรี
16074 นายสุพจน  จันทเขตร 16109 นายสมหมาย  แกวยาว
16075 นายเอกชัย  นิ่มอนงค 16110 นายนิยม  สุวรรณมณี
16076 นายวิระชัย  เทพโภชน 16111 นายไสว  หนูกรอบ
16077 นายสุรชัย  โสภาวัน 16112 นายสมเดช  แกนทอง
16078 นายประยงค  คนงาม 16113 นายเสียน  ศิลปพงษ
16079 นายไพศาล  กันนุฬา 16114 นายพงษสวัสดิ์  สีวรรณา
16080 นายบุญนาค  คํามาก 16115 นายบรรทัด  ผิวทองงาม
16081 นายสุรศักดิ์  เจนจบ 16116 นายธีระพงค  เด็นหลี
16082 นายทวีศักดิ์  สิทธิดุก 16117 นายคํานึก  ปรีชา
16083 นายไพบูลย  ยะชมภู 16118 นายไพศาล  จันทร
16084 นายวิเชียร  ขัดแล 16119 นายพรศักดิ์  วอแพง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

สอบภาคปฏิบัติ วันศุกรที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ  ที่ทําการตอนนายตรวจทางบางซื่อ  ยานพหลโยธิน

เอกสารแนบ ๕๔ 

16084 นายวิเชียร  ขัดแล 16119 นายพรศักดิ์  วอแพง
16085 นายอิ่นคํา  แกนตั้ง 16120 นายสมชาย  เบี้ยไธสง
16086 นายเชิงชาย  ไชยมาตย 16121 นายสอาด  สุมทรัพย
16087 นายวิทวัส  ทองภูเบศร 16122 นายไพโรจน  ชอบสูงเนิน
16088 นางสาวนันทนภัส  นอยมหา 16123 นายสนั่น  สรอยสน
16089 นายสมจิตร  บัวจันทร 16124 นายผิน  เปงทอง
16090 นายทวี  วงษสถาน 16125 นายวัชรินทร  ศรีแกว
16091 นายสมพร  ทรายมูล 16126 นายเอนก  เคามูล
16092 นายสมจิตต  ทินโรจน 16127 นายนิโรจน  หมอมฤทธิ์
16093 นายเจริญ  ไทยถัด 16128 นายวังไพร  รวยรื่น
16094 นายจําลอง  โหยหวล 16129 นายอุเทน  พิจารณ
16095 นายวิชัย  ขวัญสุข 16130 นายไสว  โสพัฒน
16096 นายสุรศักดิ์  วงคภักดี 16131 นายประยงค  เครือปอง
16097 นายสุวิทย  สุวรรณจินดา 16132 นางสาวโสภา  สายเรี่ยม
16098 นายสมัย  ไชยมาตร 16133 นายจงรัก  ฉายยา
16099 นายวิถี  เชนชาญ 16134 นายสนธยา  คํามะวัน
16100 นายเริง  สลุงใหญ 16135 นายสหัส  พลชาลี
16101 นายเสนาะ  อนันตสลุง 16136 นายเอนก  ไชยโอชะ
16102 นายธวัชชัย  วัฒนสมบูรณ 16137 นายสุริยา  จันทคาม
16103 นายธงชัย  เทพสุวรรณ 16138 นายมนูญ  จงเสริมกลาง16103 นายธงชัย  เทพสุวรรณ 16138 นายมนูญ  จงเสริมกลาง
16104 นายวิชาญ  สุขยอย 16139 นางสมคิด  จงเสริมกลาง
16105 นายสมหมาย  เจริญกิจ 16140 นายใส  กาสําโรง



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16141 นายสมพาน  สีหานาม 16176 นายเกษม  ขําเกษม
16142 นายมนฑล  ทิมมั่น 16177 นายทศ  ชัยดี
16143 นายพาลอย  ไชยทอง 16178 นายศิริชัย  มหาอุด
16144 นายปรีชา  ชูประดิษฐ 16179 นายทนากร  ปองสนาม
16145 นายชากรี  ขําตรี 16180 นายมาโนช  ชํานินวล
16146 นายธํารงค  แกวพิศ 16181 นายวิระ  ออนเฉวียง
16147 นายยุทธ  กุงหลุย 16182 นายนายวิรัช  ชุมผอม
16148 นายสุฤทธิ์  ภาลิวรรณ 16183 นายจรัญ  คมฤทธิ์
16149 นายสมบัติ  กูลหกูล 16184 นายบํารุง  จงจิต
16150 นายอนันต  สิงหเนี่ยว 16185 นายทวี  รัตนจินดา
16151 นายสุวิทย  จันทรทอง 16186 นายวิรัช  เพชรขจี
16152 นายสมพงษ  แกวบวร 16187 นายประสิทธิ์  นกบิน
16153 นายปน  ทองอินทร 16188 นายทวี  คมฤทธิ์
16154 นายนพดล  ชวยชาตรี 16189 นายสําเริง  รัตนมุณี

ผูสมัครหนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  
สอบภาคปฏิบัติ วันจันทรที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป

ณ  ที่ทําการตอนนายตรวจทางบางซื่อ  ยานพหลโยธิน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ เอกสารแนบ ๕๕ 

16154 นายนพดล  ชวยชาตรี 16189 นายสําเริง  รัตนมุณี
16155 นายชํานาญ  ศรีปราง 16190 นายสุเทพ  ลวงลือ
16156 นายถวิล  ชูสุวรรณ 16191 นายปรีชา  เสลา
16157 นายประเสริฐ  ซือเอี้ยว 16192 นายสาระ  ฮวดนุม
16158 นายเสถียร  ติคํา 16193 นายสถาพร  ทองสราง
16159 นายกันยา  ศรีทอง 16194 นายสําราญ  สองแกว
16160 นายสําออย  เนียมพวง 16195 นายวิชัย  ผลาผล
16161 นายทองวรรณ  คําแกว 16196 นายสถิตย  ตาแสง
16162 นายออย  เหม็นตนสาย 16197 นายสายันต  แสงมีคุณ
16163 นายเอกชัย  ธรรมโลกา 16198 นายปยะชัย  มารศรี
16164 นายประพนธ  เดชพงษ 16199 นายนิทัศน  นะวะพิษ
16165 นายดําริ  สมเก 16200 นายสมัย  ผาดวงดี
16166 นายนงนุช  เกลี้ยงจันทร 16201 นายสมเกียรติ  บุญเต็ม
16167 นายสํารวย  เรืองฤทธิ์ 16202 นายไพบูลย  มะคธ
16168 นางสาคร  สีดากุล 16203 นายจรูญ  ทรัพยประสงค
16169 นายประเทือง  พรหมพันธ 16204 นายประเสริฐ  ปานเพชร
16170 นายสุวิทย  คงประสิทธิ์ 16205 นายสัมฤทธิ์  ตะโกทอง
16171 นายไพโรจน  สีดากุล 16206 นายดาว  ชางพงษ
16172 นายไพโรจน  ผกาแดง 16207 นายอํานาค  ปานพุก
16173 นางสาวเยาวภา  ไชยสาตร 16208 นายสะอาด  ผังจิโน16173 นางสาวเยาวภา  ไชยสาตร 16208 นายสะอาด  ผังจิโน
16174 นายพินัย  ทองคํา 16209 นายสุขุม  แสงอรุณ
16175 นายปดใจ  บุญสาขา 16210 นายมงคล  จอมแกว



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16211 นายสมพร  ปนทอง 16246 นายศุภกร  จันทรพวง
16212 นายอารีย  ศรีวันชัย 16247 นายสมเกียรติ  บุญอยู
16213 นายอารุณ  พวงมาลัยสรอย 16248 นายวิชัย  โพธิ์แกว
16214 นายจรูญ  หนองยาว 16249 นายสมัย  หวางแสง
16215 นายมาโนต  ผุดผอง 16250 นายนพพร  ตนปา
16216 นายวรรณา  อินทรจุย 16251 นายสมพงษ  คุมรักษ
16217 นายคณศร  สรอยทอง 16252 นายทองดี  รัตนปญญา
16218 นายศุภชัย  พวงเดช 16253 นายสุวิทย  พุฒไทย
16219 นายอุดร  สลุงอยู 16254 นางวันเพ็ญ  สุขสมธรรม
16220 นายสาคร  จายุพันธ 16255 นายปรีชา  ศาลกลาง
16221 นายนิรันทร  เพ็งหนู 16256 นายยงยุทธ  จักรพล
16222 นายคณิต  นามเขียว 16257 นายธีรวิทย  วัตรขาว
16223 นายปวิณ  สันตทวี 16258 นายมนัส  เพ็ชรภูมี
16224 นายทําเนียบ  ทิมคลาย 16259 นายดัด  ศรีภิรมณ

สอบภาคปฏิบัติ  วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

ณ  ที่ทําการตอนนายตรวจทางบางซื่อ  ยานพหลโยธิน

เอกสารแนบ ๕๖ 

16224 นายทําเนียบ  ทิมคลาย 16259 นายดัด  ศรีภิรมณ
16225 นายประทีป  เคลอะคละ 16260 นายมาโนช  พรหมมีเนตร
16226 นายปรีชา  แซบุน 16261 นายถาวร  พุมพวง
16227 นายปญจางค  ขํามวง 16262 นายศราวุธ  ภูทองเงิน
16228 นายประเทือง  ใบเงิน 16263 นายไพรรัช  บุญปก
16229 นายไพร  อิ่มสมบัติ 16264 นายประมวล  มุสิกะชาติ
16230 นายคํานน  ปานทับทิม 16265 นายประจิน  อยูทิพย
16231 นายสมทราย  ประหวั่น 16266 นายประเสริฐ  สุขสม
16232 นายสราวุธ  คงสอน 16267 นางสาวมาลี  สุขสม
16233 นายนิพนธ  แปลงสาร 16268 นายสํารวย  พุมคํา
16234 นายธวัชชัย  บัวเมือง 16269 นายวันชัย  สุดศาลา
16235 นายจิรพงศ  ยลวงศ 16270 นายสี  เฮงสาย
16236 นายอาณัติ  เกษแกวเจริญ 16271 นายสงา  ปานนอก
16237 นายพิทักษ  เปลวเพลิง 16272 นายปญญา  จันทา
16238 นายสมศักดิ์  แปลงสาร 16273 นายเอกราช  สุวรรณวงค
16239 นายสมประสงค  นิศรี 16274 นายมนฑน  ทองดี
16240 นางจันทรา  ขวัญคํา 16275 นายประสงค  เรืองอุไร
16241 นายสมหมาย  บัวชูกาน 16276 นายสุรพล  พิมพสุวรรณ
16242 นางสาวสภาพร  บัวเหม 16277 นายสุจิณโณ  เกลาโพธิ์
16243 นายสุริยา  ชุมแวงวาป 16278 นายสมควร  ปานนอก16243 นายสุริยา  ชุมแวงวาป 16278 นายสมควร  ปานนอก
16244 นายสมศักดิ์  แสนสีมล 16279 นายบุรินทร  ไกรรัตน
16245 นายมงคล  พานิชย 16280 นายชํานาญ  มีแสง



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16281 นายประสิทธิ์  สุขกะ 16316 นายสมพงษ  ติระวัฒนศักดิ์
16282 นายมีศักดิ์  สัมปทาเสถียร 16317 นายไสว  ลิลา
16283 นายวิโรจน  สิงหะชัย 16318 นายทิวา  จันทรเพชร
16284 นายวิรุณ  พรมหลวง 16319 นายศิลไชย  ตั้งชีวินศิริกุล
16285 นายคุณากร  ทรัพยสิน 16320 นายสุชาติ  ชวยบํารุง
16286 นายอํานาจ  แยมวารี 16321 นายกมล  ศรีนอก
16287 นายนิติ  สังขทอง 16322 นายสุรพล  บุญเลิศ
16288 นายไฉน  คําสุทธิ์ 16323 นายพวง  เชิญกลาง
16289 นายวินัย  พรมจันทึก 16324 นายณภัทร  ชื่นแดง
16290 นายสังคม  ธรรมวิเศษ 16325 นายมนูญ  กุลนอก
16291 นายประเทือง  ปูคาน 16326 นายนิพล  ปะสังคะเต
16292 นายบุญจันทร  สารีรูป 16327 นายประทีป  ชาญวิจิตร
16293 นางสมทรง  คาดสนิท 16328 นายสมสุข  สุขสดมภ
16294 นายโชคดี  ศรทอง 16329 นายวิลาท  อุตตะมะ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ  ที่ทําการตอนนายตรวจทางบางซื่อ  ยานพหลโยธิน

เอกสารแนบ ๕๗ 

16294 นายโชคดี  ศรทอง 16329 นายวิลาท  อุตตะมะ
16295 นายนิคม  วงคภักดี 16330 นายบุญชอบ  มีชํานาญ
16296 นายประเสริฐ  แทนสุวรรณ 16331 นายวิเชียร  ไชยบุตร
16297 นายบุญธรรม  สุขฤกษ 16332 นายชัยณรงค  ราศรีประโคน
16298 นายสมพร  พลเดช 16333 นายอุทิศ  กาญจนคช
16299 นายนิคม  พลเดช 16334 นายสุริยัน  คงแคลวภัย
16300 นายสอน  รามมณี 16335 นายสมหมาย  มีเถื่อน
16301 นายเคลื่อน  พิเภก 16336 นายประจวบ  หยูทอง
16302 นายชลิต  มีศิริ 16337 นายจํานงค  วางกลอน
16303 นายสังเวย  ทาโถม 16338 นายนอย  สังหนู
16304 นายสมชาย  พระพรหม 16339 นายเสนห  มุสุ
16305 นายสมหมาย  พระพรหม 16340 นายบุญชู  อุหมอง
16306 นายสมจิตร  สายแกวศรี 16341 นายบุญมา  อุหมอง
16307 นายประสาร  ชมแกว 16342 นายบุญเทียน  วงคอาย
16308 นายไฝ  คงสมทบ 16343 นายประพันธ  นาคไพจิตร
16309 นายภัทธพงค  สุธนภูมี 16344 นายสุทิน  ฝนกันทา
16310 นายวิโรจน  ทับทอง 16345 นายบรรเลง  เรืองทิพย
16311 นายพิชัย  หมอมทา 16346 นายขวัญชัย  แสงสิน
16312 นายพรชัย  ไชยมาตร 16347 นายประสิทธิ์  สุขขัง
16313 นายวิทยา  บรรจงปรุ 16348 นายมานพ  เกิดพรอม16313 นายวิทยา  บรรจงปรุ 16348 นายมานพ  เกิดพรอม
16314 นายประนอม  นวมมั่งมี 16349 นายประยูร  แจมแจง
16315 นายสรศักดิ์  สนนําพา 16350 นายอาทร  สันเทียะ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16351 นายบรรพต  ยอดทอง 16386 นายวีระพันธ  วรรณนิยม
16352 นายจํานงค  พลเสน 16387 นายสมชาติ  สัตยะมุข
16353 นายบรรลือ  เรืองทิพย 16388 นายชุมพร  อาจบุง
16354 นายจิตติ  ปราบจันทึก 16389 นายศักดิ์ชัย  บุญรักษา
16355 นายมานิตย  วิเศษสิงห 16390 นายประวิทย  ค้ําชู
16356 นายอภิชาติ  ทาสราง 16391 นายทุเรียน  บุตรดี
16357 นายจําลอง  ดวงแกว 16392 นายสุรพล  ลวดชัยภูมิ
16358 นายอํานาจ  พรหมจันทร 16393 นายอํานาจ  พันธบัว
16359 นายสมชาย  พันธงาม 16394 นายสุขุม  ขันติจิตร
16360 นายสมบัติ  โนโชติ 16395 นายนกเล็ก  ศรีไตรภพ
16361 นายยงคยุทธ  สีเคน 16396 นายพิชิต  ธานีรัตน
16362 นายวันณรงค  พอดี 16397 นายบุญเลิศ  ชอบสุข
16363 นายอุเทน  พิมพลอย 16398 นายมานพ  ออนจันทุม
16364 นายวิฑูรย  มลิวัลย 16399 นายสําเริง  หมวดมงคล

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

สอบภาคปฏิบัติ  วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ  ที่ทําการตอนนายตรวจทางบางซื่อ  ยานพหลโยธิน

เอกสารแนบ ๕๘ 

16364 นายวิฑูรย  มลิวัลย 16399 นายสําเริง  หมวดมงคล
16365 นายพยัพ  ลัดดาแกว 16400 นายวัชรินทร  สายโสภา
16366 นางสุกันยา  พัดทอง 16401 นายทองปลิว  หมวดมงคล
16367 นางสาววัชรี  สุทรักษ 16402 นายยสสี  คลายวิเชียร
16368 นายหลงแกว  คันธา 16403 นายทวีศักดิ์  งานหมั่น
16369 นายธรรมรัตน  หินซอน 16404 นายสนธยา  ขุมโมกข
16370 นายภูทร  ปญสวัสดิ์ 16405 นายวิชัย  ออนยิ้ม
16371 นายจรูญ  ทั่งใหญ 16406 นายวินิจ  มณีรัตน
16372 นายสุพจน  พัฒนเจริญ 16407 นายวิรัส  วัสโส
16373 นายจําเนียน  ประสงค 16408 นายปรีชา  ผายสุย
16374 นายสนธยา  ชวยแตม 16409 นางเยาวพา  ขุนสวัสดิ์
16375 นายเสก  ใสกระจาง 16410 นายจักรชัย  ชูติรัมย
16376 นายเสมา  ธีระยุทธ 16411 นายวีระพงศ  กรสงแกว
16377 นายอํานวย  กลิ่นขจร 16412 นายพจน  คงคารัตน
16378 นายบรรเจิด  สรอยสุวรรณ 16413 นายสายัณห  ยิ่งยง
16379 นายปราโมทย  ปานสูงเนิน 16414 นายประยงค  เผือกทอง
16380 นายปกิจ  ชอบสูงเนิน 16415 นายเอี่ยม  ศิลป
16381 นายประสิทธิ์  เนียมสูงเนิน 16416 นายบุญชวย  คงนาค
16382 นายสมพงษ  นอมสูงเนิน 16417 นายสุชาติ  รักบํารุง
16383 นายพีระพงษ  ปานพุม 16418 นายอูบแกว  ริมคํา16383 นายพีระพงษ  ปานพุม 16418 นายอูบแกว  ริมคํา
16384 นายเสภี  จีนเจือ 16419 นายสุขสันต  เรือนคํา
16385 นายสมทรง  เผือกกลางเมือง 16420 นายอรรณพ  วัฒนานุสรณ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16421 นายถนอม  ปวงแกว 16451 นางสาววัณนิษา  รุจิโพธิ์
16422 นายกําพล  เทียนทอง 16452 นายตํารา  สิงโสภา
16423 นายชรินทร  ขาวดารา 16453 นายสําเภา  บุตรดา
16424 นายยุทธพล  แพงยา 16454 นายชูเชิด  ยงหวาน
16425 นางวิไลวรรณ  คลองแคลว 16455 นายสมหมาย  เพชรแสนคา
16426 นายบุญเลิศ  โพธิ์กลิ่น 16456 นายใจ  วงคพรม
16427 นายยุทธนา  อรัณยกานนท 16457 นายวิวัฒน  กันทา
16428 นายณรงคฤทธิ์  สายพิณ 16458 นายพุมพวง  รอดภัย
16429 นายสาโรจน  แกวสุวรรณ 16459 นายประธาน  ชอดารา
16430 นายอนุชิต  อุตนันท 16460 นายเพิ่ม  สีนวน
16431 นายสุนทร  เจริญจิตต 16461 นายฉลาด  สิสา
16432 นายจรัญ  แกวคํา 16462 นายพรชัย  บุญเรือง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

สอบภาคปฏิบัติ  วันศุกรที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป
ณ  ที่ทําการตอนนายตรวจทางบางซื่อ  ยานพหลโยธิน

เอกสารแนบ ๕๙

16432 นายจรัญ  แกวคํา 16462 นายพรชัย  บุญเรือง
16433 นายชัยณรงค  ยงหวาน 16463 นายดนัย  คําเวียงสา
16434 นายกุง  พรมขันธ 16464 นายธนู  ฮวบอวม
16435 นางสาวศิริรัตน  ศรีคํา 16465 นายสุภาพ  เจริญขาว
16436 นายแดง  ชูชื่น 16466 นายเย็น  ศรีปนเปา
16437 นายวรเดช  ชุมโชคดี 16467 นายถาวร  พรหมดนตรี
16438 นายหนูกัน  นวนนอก 16468 นายมานะ  จันทรกอง
16439 นายหนาย  นวนนอก 16469 นางสาวนฤมล  ชวยประสิทธิ์
16440 นายอรุณ  หาญโสภา 16470 นางสุรางครัช  กล่ินหอม
16441 นายสวัสดิ์  คํามาตย 16471 นางตลุม  สิงหรัตน
16442 นายสุเมฆ  ผุโพธิ์ 16472 นายธีรพล  ชัยวะละ
16443 นายทองสูน  ผลาชิต 16473 นายประนาม  ปูสุข
16444 นายวิสิทธ  เขียวนิล 16474 นางประไพพร  เวียงไชย
16445 นายสัจธรรม   คําวิสิทธิ์ 16475 นายเสนาะ  ขาวทรงธรรม
16446 นายบุญกอง  ทุมพล 16476 นายนิรุตต  คะเณสุข
16447 นายสมบูญ  ไกจันทร 16477 นายชัยชนะ  แจมจํารุญ
16448 นายนิรุต  มินจันทึก 16478 นายบุญทัน  อินทรชัย
16449 นายวิโรจน  สังกาลา 16479 นายทิวากร  เทศนธรรม
16450 นายสมพงษ  แกวสุด


