
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง    รายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่การรถไฟแหงประเทศไทย ไดมีประกาศ  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัคร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย  ในตําแหนงตาง ๆ ดังรายละเอียดแจงแลว นั้น

การรถไฟแหงประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบขอเขียน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร
เลขที่ ๑๔๖๖ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ และรายละเอียด  
วัน  เวลาที่สอบ ตามตาราง ดังนี้

วัน เวลา และวิชาที่สอบขอเขียน

วัน/เดือน/ป รอบ เวลา วิชาที่สอบ

วันเสารที่
๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๖

รอบเชา
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ความรูทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

๑๐.๔๕ น. – ๑๑.๓๐ น. ความรูทั่วไป ดานแรงงานสัมพันธ

รอบบาย ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

ทั้งนี้ ผูมีรายชื่อตามเอกสารแนบทายประกาศฯ   การรถไฟแหงประเทศไทยไดตรวจสอบขอมูลแลว
พบวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และเปนไปตาม
เงื่อนไขในการรับสมัครตามประกาศการรถไฟฯ เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหง
ประเทศไทย ลงวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕   ซึ่งหากเมื่อตรวจสอบพบภายหลังวาคุณสมบัติการสมัครสอบของผูสมัคร 
ไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศการรับสมัคร ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ. ๒๕๔๔ ถือ
วาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูล  หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมี
ความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร/หลักฐาน หรือการใชเอกสารปลอมเปนความผิดตาม
กฎหมายอาญามีโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   การรถไฟแหงประเทศไทยถือวาการ
สมัครและการไดเขารับการสอบแขงขันครั้งนี้เปนโมฆะ เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตนสําหรับผูนั้น  
ไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุแตงตั้ง  และไมสามารถเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น

การรถไฟฯ ขอใหผูมีรายชื่อตามประกาศนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ 
หลัก ระบุชัดเจนฉบับจริงเทานั้น  ใหแสดงตอเจาหนาท่ีคุมสอบ   สวนรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ เลขที่สอบ หองสอบ สถานที่
สอบ และระเบียบการสอบ  การรถไฟฯ ไดติดประกาศใหทราบ ที่ฝายบริหารงานบุคคล หรือทานสามารถดูรายละเอียดได
ทาง เว็บไซต  www.railway.co.th  หรือ   http://railway.thaijobjob.com สําหรับผลการสอบ
ขอเขียนการรถไฟฯ จะประกาศใหทราบในวันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖ ที่ ฝายบริหารงานบุคคล หรือทาง
เว็บไซต  www.railway.co.th  หรือ   http://railway.thaijobjob.com



- ๒ -

ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐ นาที จะไมอนุญาต
ใหเขาหองสอบ

  

ประกาศ   ณ   วันที่    ๐๘   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

    (ลงนาม)        เจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย
(นางสาวเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย)

รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล  รักษาการแทน
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๑๐๐๑ นายเอก มุมทอง ๑๐๒๑ นายไพฑูรย เพชรโก

๑๐๐๒ นายทวีป พลยืน ๑๐๒๒ นายหาญชัย อินทรสุวรรณ

๑๐๐๓ นายอภิเชด นูนโสภา ๑๐๒๓ นายบุญเตือน ทองแซก

๑๐๐๔ นายมานพ สุธรรมปวง ๑๐๒๔ นายกมล นารุงเรือง

๑๐๐๕ นายอัฆเดช ครุวรรณพัฒน ๑๐๒๕ นายสมศักดิ์ คงดํา

๑๐๐๖ นายวรกานต แสนสําราญ ๑๐๒๖ นายวรายุทธ ดวงมูลลี

๑๐๐๗ นายการัณพงศ ดาทอง ๑๐๒๗ นายทีปกร หวานทอง

๑๐๐๘ นายโกสินทร แสงแกว ๑๐๒๘ นายส.กฤษฎาพันธ พลรักเขตต

๑๐๐๙ นายรณกฤษ ศรีเปรมหทัย ๑๐๒๙ นายโชติวิวัฒน ดาวรุงรัมย

๑๐๑๐ นายสุรพล รมเย็น ๑๐๓๐ นายศักดิ์ชาย ซายพัฒน

๑๐๑๑ นายทวีศักดิ์ เบญจธิวัฒน ๑๐๓๑ นายวิฑูรย ศรีเจริญ

๑๐๑๒ นายภูริต ยุทธิวัฒน ๑๐๓๒ นายวรัญู ยิ้วเหี้ยง

๑๐๑๓ นายพลกฤต ผดุงฉัตร ๑๐๓๓ นายสมัครชัย มีเดช

๑๐๑๔ นายณัฐวุฒิ สุทธา ๑๐๓๔ นายวุฒิพงค วงษรีย

๑๐๑๕ นายสรวิศ นอยวิจิตร ๑๐๓๕ นายชนสิษฎ คลังแกว

๑๐๑๖ นายปณิธาน ศุภพงศ ๑๐๓๖ นายเอกมล พิทักษ

๑๐๑๗ นายสุทธิรักษ อยูเอม ๑๐๓๗ วาที่รอยตรีธรรมรัฐ ถาวรรัตน

๑๐๑๘ นายยุทธวัฒน เพียรดี ๑๐๓๘ นายสมพงษ เพ็งอุน

๑๐๑๙ นายชยุตกร บุญภูริวัฒน ๑๐๓๙ นายณัฐชนน ภัทธเมธา

๑๐๒๐ นายคณุตม เจิดเจริญดี ๑๐๔๐ นายภพธร ลี้ตระกูล

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๑๑

ตั้งแตเลขที่ ๑๐๐๑ - ๑๐๔๐



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๑๐๔๑ นายอาทิตย พนมมา ๑๐๖๑ นายปริญญา ชาติวงศ

๑๐๔๒ นายธํารงคศักดิ์ นุชพืช ๑๐๖๒ นายอนุชา บัวอนันต

๑๐๔๓ นายพีระพงษ พรมทา ๑๐๖๓ นายภูมินทร วันนา

๑๐๔๔ นายคฑายุทธ ทิพยจํานงค ๑๐๖๔ นายธิติ สามบุญเรือง

๑๐๔๕ นายปณต อดิศักดิ์พานิชกิจ ๑๐๖๕ นายเสริมศักดิ์ จันเกิ้น

๑๐๔๖ นายธีรชัย ไชยพยัคฆ ๑๐๖๖ นายศุภณัฐ ทองจันทร

๑๐๔๗ นายฮัมดี หะยีดิง ๑๐๖๗ นายอัศวิน สมหมาย

๑๐๔๘ นายจารุ ชูกําเนิด ๑๐๖๘ นายเอกพงษ บุญเจริญ

๑๐๔๙ นายกฤษณชาณัฏฐ โรจนวรุดม ๑๐๖๙ นายธีรนันท เทศคลัง

๑๐๕๐ นายบวรพจน ทองใหญ ๑๐๗๐ นายนฤชา ธํารงวิทวัส

๑๐๕๑ นายสมพล จันทรคง ๑๐๗๑ วาที่ ร.ต.สมยศ ไวยอรรถ

๑๐๕๒ นายสถาพร สิงหะ ๑๐๗๒ นายไตรเทพ เต็มหิรัญ

๑๐๕๓ นายทินกร ทรงเจริญ ๑๐๗๓ นายวราพงษ จันทรนาค

๑๐๕๔ นายวรพักตร ดวงรกดก ๑๐๗๔ นายอาคม ศิริภักดี

๑๐๕๕ นายชูชาติ สินใจ ๑๐๗๕ นายฤชา ศรีกัน

๑๐๕๖ นายธนกฤต วัฒนรัฐกําธร ๑๐๗๖ นายพีชณัฐ จิตตเจริญ

๑๐๕๗ นายกฤษดา สงแสง ๑๐๗๗ วาที่ ร.ต.อนุวัฒน หวลจิต

๑๐๕๘ นายณัฐวุฒิ นาคราช ๑๐๗๘ นายนิกร จอมพะเนิน

๑๐๕๙ นายณัฏฐ ดิษเจริญ ๑๐๗๙ นายสมชาย แจมหมอ

๑๐๖๐ นายสันติ มะโนจันทร ๑๐๘๐ นายตอตระกูล ไตรปกรณกุศล

ตั้งแตเลขที่ ๑๐๔๑ - ๑๐๘๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๑๒

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๑๐๘๑ นายภวัฐ ศรีระษา ๑๑๐๑ นายปยบุตร เกษม

๑๐๘๒ นายมูฮําหมัด มะยาซิง ๑๑๐๒ นายณัฐพล เกตุชาวนา

๑๐๘๓ นายสุพจน บารมี ๑๑๐๓ นายชัชชัย เเสงสวาง

๑๐๘๔ วาที่รอยตรีภานุวัฒน สุชีพ ๑๑๐๔ นายกิตติพงศ เจษฎางกูร ณ อยุธยา

๑๐๘๕ นายมนัสวี วัฒนะ ๑๑๐๕ นายเสวก ผาคํา

๑๐๘๖ นายยงยุทธ รมเย็น ๑๑๐๖ นายปริญญา สุภาพ

๑๐๘๗ นายประสงค วิชัยพันธ ๑๑๐๗ นายวัชรินทร อินทกาญจน

๑๐๘๘ นายบิสมีรันดร ชนกชญานนท ๑๑๐๘ จ.ต.ประดิษฐ พลธรรม

๑๐๘๙ นายกรเทพ ทาวงษ ๑๑๐๙ นายคีรีภาค เวชภูติ

๑๐๙๐ นายวิเชษฐ ไขติ ๑๑๑๐ นายภักดี พัฒนวิเชียร

๑๐๙๑ นายวรรณวิศิษฐิ์ บาลจาย ๑๑๑๑ นายไตรภพ มีวาสนา

๑๐๙๒ นายเศรษฐพงศ เชาวลิต ๑๑๑๒ นายภูดิศ ชีวณิชชากร

๑๐๙๓ นายพงศศักดิ์ โพชากร ๑๑๑๓ นายวีรพล สังขเพ็ชร

๑๐๙๔ นายอรุณ แกวมีศรี ๑๑๑๔ นายภูมิไท เตชะพันธุ

๑๐๙๕ นายภาณุพงศ พลอยนิล ๑๑๑๕ นายประสาน โหโก

๑๐๙๖ วาที่รอยตรีอิศเรศ ดาหะยี ๑๑๑๖ นายกฤษฎา มูลสวัสดิ์

๑๐๙๗ นายยศวีร จันทนา ๑๑๑๗ นายอภิรักษ รักนวล

๑๐๙๘ นายสุทัศน สีนุนขาว ๑๑๑๘ นายเหมพงศ รัชอินทร

๑๐๙๙ นายสุเมธ ประเสริฐสม ๑๑๑๙ นายนฤทธิ์ ชัยประทาน

๑๑๐๐ นายพรพิพัฒน จันทรชู ๑๑๒๐ นายวิทพงศ แกวแดง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๐๘๑ - ๑๑๒๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๑๓
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๑๑๒๑ นายกรธัช หฤทัยภูมิ ๑๑๔๑ นายศุภกิตติ์ ดวงเสน

๑๑๒๒ นายวิวัฒน ศรีขาว ๑๑๔๒ นายพิสิทธิ์ ซําเผือก

๑๑๒๓ นายอนนตสิทธิ์ กันไพรีย ๑๑๔๓ นายรัฐศาสตร หลักทอง

๑๑๒๔ นายจักรพงศ ทวีสุข ๑๑๔๔ นายธนัญชัย ขวัญแกว

๑๑๒๕ นายธุมากร กางมัน ๑๑๔๕ นายพิรเดช ไกรวงศ

๑๑๒๖ นายศุภกฤต ไทยภูมิ ๑๑๔๖ นายวีระวุฒิ อินทะโชติ

๑๑๒๗ นายพัลลภ อวมเจริญ ๑๑๔๗ นายนรินทร บัวผัน

๑๑๒๘ นายกรเทพ ทิพยกุลานนท ๑๑๔๘ วาที่รอยตรีบุรินทรชัย อุตระแจ

๑๑๒๙ นายสุรเชษฎ โกะสูงเนิน ๑๑๔๙ สิบเอกวิเชียร พรมแกว

๑๑๓๐ นายสิทธิศักดิ์ ยงครัมย ๑๑๕๐ นายสุรพงษ ขัดชุมแสง

๑๑๓๑ นายกิตติศักดิ์ พาขุนทด ๑๑๕๑ นายสุรินทร จันทรดํา

๑๑๓๒ นายอสวรา เจริญสุข ๑๑๕๒ นายปญญา ปตชาพรม

๑๑๓๓ นายชัยวัฒน ชื่นใจ ๑๑๕๓ นายกนก พรหมมา

๑๑๓๔ นายอุดมศักดิ์ เหมานนท ๑๑๕๔ นายเอกภูมิ มั่งมา

๑๑๓๕ นายธีรวัชร คิ้วเที่ยง ๑๑๕๕ นายสรวิศ ควรมูล

๑๑๓๖ นายโกศล นาคผสม ๑๑๕๖ นายสุริยา มาดี

๑๑๓๗ นายวรยุทธ เรืองหนู ๑๑๕๗ นายฐานวีร ธนยศบุญญฤทธิ์

๑๑๓๘ นายวัชรชัย องคเรียน ๑๑๕๘ นายประมุข เพ็ชรสุวรรณ

๑๑๓๙ นายธนวัตน ฉัตรมงคลพันธ ๑๑๕๙ นายพีรเดช โสมกุล

๑๑๔๐ นายสุริยา หนูสวัสดิ์ ๑๑๖๐ นายรัชตะ มารัตน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๑๒๑ - ๑๑๖๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๑๕
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๑๑๖๑ นายจิรายุทธ โตะหมาด ๑๑๘๑ นายณัฐจักร เหล็กทะเล

๑๑๖๒ นายธีระศักดิ์ พรมแกวงาม ๑๑๘๒ นายณฐผจงยศ พนมวัชรปกรณ

๑๑๖๓ นายปรีดี แกวลอย ๑๑๘๓ นายชัยวัฒน ตันติวิวัฒน

๑๑๖๔ นายกูนูรมัน กาลีกาตะโป ๑๑๘๔ นายไชยยศ ภูมิไชยา

๑๑๖๕ นายสานิต ซิลพรมราช ๑๑๘๕ นายพลากร เกษรินทร

๑๑๖๖ นายมันโซร บือราเฮง ๑๑๘๖ นายอัฟนันต เจะเตะ

๑๑๖๗ นายอภิบาล สีไว ๑๑๘๗ นายฤทธิกร เดชา

๑๑๖๘ นายภานุกร จิ๋วรี ๑๑๘๘ นายศราวุธ ศรีตะวัน

๑๑๖๙ นายประวิทย ปะสาวกา ๑๑๘๙ นายจักรเพชร สุทธิประภา

๑๑๗๐ นายธวัชชัย โสวะพันธ ๑๑๙๐ นายพงศกรณ กองแกว

๑๑๗๑ ส.อ.ยุทธชัย ศรีทะแกว ๑๑๙๑ นายจิรวัฒน ขันไชย

๑๑๗๒ นายสรัลพร ระฤกสม ๑๑๙๒ นายธัญญนัฐ กําเนิดศิริ

๑๑๗๓ นายนพพล พวงดาวเรือง ๑๑๙๓ นายธเนษฐ มุขขันธ

๑๑๗๔ นายลิขิต ตอมคํา ๑๑๙๔ นายธนกฤต ธรรมประเสริฐ

๑๑๗๕ นายอนุพงษ สมมั่ง ๑๑๙๕ นายสุรชัย แตผูเจริญ

๑๑๗๖ นายเอกรัฐ แกวคุม ๑๑๙๖ นายพิศิษฐ พรามณี

๑๑๗๗ นายสุวัฒน สุขมี ๑๑๙๗ นายอาคม มีสิงห

๑๑๗๘ นายณัฐกรณ สีสวนแกว ๑๑๙๘ นายวุฒิพงศ เพชรรัตน

๑๑๗๙ นายอภิสิทธิ์ กิจโชค ๑๑๙๙ นายทรงพล ทองแปน

๑๑๘๐ นายเอกราช ปญญาวศิน ๑๒๐๐ นายวัศนันท วันจันทร

ตั้งแตเลขที่ ๑๑๖๑ - ๑๒๐๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๑๖

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 
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๑๒๐๑ นายกิตติพงษ เสนาะล้ํา ๑๒๒๑ นายยงยุทธ ไชยประทุม

๑๒๐๒ นายถาวร วงศงาม ๑๒๒๒ นายอภิรัฐ บุญศิริ

๑๒๐๓ นายนิธิพล ทองนาค ๑๒๒๓ นายพันธุศักดิ์ โพธิอําพล

๑๒๐๔ นายสิทธิโชค ขุนฤทธิ์แกว ๑๒๒๔ นายนัฐพล ลิ่มเสริมสกุล

๑๒๐๕ นายอภิวัฒน ดําแกว ๑๒๒๕ นายสุรชัย ลือชัย

๑๒๐๖ นายพลศักดิ์ พุมเผือก ๑๒๒๖ นายสราวุธ พลศรีเมือง

๑๒๐๗ วาที่รอยตรีสรรศรินทร ชะวาจิตร ๑๒๒๗ นายชนาธิป จิณะไชย

๑๒๐๘ นายจิรภัทร นันทเศรษฐ ๑๒๒๘ นายชัยปติกร สรางดี

๑๒๐๙ นายเมธากร แจงศิลป ๑๒๒๙ นายภูริวัฒก ทวีวุฒิทรัพย

๑๒๑๐ นายปฐากรณ โชคกิจมนัสชัย ๑๒๓๐ นายกิตติกานต นิลรัตน

๑๒๑๑ นายณัฐพล กลิ่นเจริญ ๑๒๓๑ นายมนัส ปุระหลา

๑๒๑๒ นายอนุรักษ สรอยสน ๑๒๓๒ นายสืบสกุล ชูขจร

๑๒๑๓ นายจรัญ ขุนเจริญ ๑๒๓๓ นายเอกภูมิ ฟุงเกียรติไพบูลย

๑๒๑๔ นายบริบูรณ หุนตระณี ๑๒๓๔ นายเทิดศักดิ์ นิวาสะวัต

๑๒๑๕ นายภูริเดช สีผาง ๑๒๓๕ นายณธัช จินดากุล

๑๒๑๖ นายนัตพงค ชูปาน ๑๒๓๖ นายทศพล ธีรเนตร

๑๒๑๗ นายกฤษดา สินคา ๑๒๓๗ นายวัชรกร ลําดวง

๑๒๑๘ นายวิสุทธ ไชยรัตน ๑๒๓๘ นายวัชระ สุวรรณกูฏ

๑๒๑๙ นายธวัฒน ประกอบนันท ๑๒๓๙ นายอภิสิทธิ์ ชฎากิจ

๑๒๒๐ นายชนินทร ปกรณสัจจานันท ๑๒๔๐ นายหัสดิน เมาะสนิ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๒๐๑ - ๑๒๔๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๑๗
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๑๒๔๑ นายจิรพันธุ ไชยเมือง ๑๒๖๑ นายภูมิภัทร จตุนารถ

๑๒๔๒ นายพงศพล ภูจาพล ๑๒๖๒ นายนิธิอัฑฒ ฌานเชาวนพัชร

๑๒๔๓ นายธนวัฒน ชวยมณี ๑๒๖๓ นายณัฐกรณ อชิรเสนา

๑๒๔๔ นายกิตติศักดิ์ ฤทธิ์วงศนุรักษ ๑๒๖๔ นายเฉลิมพงศ เสวงษ

๑๒๔๕ นายอธิษฐาน โปธาตุ ๑๒๖๕ นายอนุวัฒน วันหนองสา

๑๒๔๖ นายกิตติยา ซุนแซลอ ๑๒๖๖ นายนิวัฒน คงสี

๑๒๔๗ นายพิทักษ ไชยเดช ๑๒๖๗ นายสิทธิศักดิ์ โพธิ์พุม

๑๒๔๘ นายภาณุพงษ จันทรเพชร ๑๒๖๘ นายอดินันท หนูแกว

๑๒๔๙ นายตะวัน ไชยวงศ ๑๒๖๙ นายศักดาวุฒิ เจนคิด

๑๒๕๐ นายธเนศ ปราบปราม ๑๒๗๐ นายภัคกฤต ดิษฐประชา

๑๒๕๑ นายอชาวี ยาบัญดิษฐ ๑๒๗๑ นายชาญชัย ดิสระ

๑๒๕๒ นายสหวัฒน นามเดช ๑๒๗๒ นายวีระยุทธ เบี้ยวนอย

๑๒๕๓ จาเอกโยธิน อิ่นแกว ๑๒๗๓ นายอุเทน วงคมาเกษ

๑๒๕๔ นายกอบชัย วรเวชสิทธิกิจ ๑๒๗๔ นายยุรนันต เจนวาริน

๑๒๕๕ นายศักดิ์ศิริยุทธ สุทธิกรณ ๑๒๗๕ นายพงศพันธุ โมตา

๑๒๕๖ นายไพพิพัฒน ไชยชอฟา ๑๒๗๖ นายจิรศักดิ์ พะเนินศรี

๑๒๕๗ นายวีระวุฒิ สังขวารี ๑๒๗๗ นายชานนท ศรีจาด

๑๒๕๘ นายประทีบ กองกาล ๑๒๗๘ วาที่ ร.ตวิโรจน ดาวเรือง

๑๒๕๙ นายนรนาถ เสือนุย ๑๒๗๙ นายธนวุฒิ จวงพันธ

๑๒๖๐ นายชวสร นกเดช ๑๒๘๐ นายชาคริต ปฤษฎางคกูล

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๒๔๑ - ๑๒๘๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๒๑
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๑๒๘๑ นายจิรพงศ เภอมะหมาน ๑๓๐๑ นายพิสิทธิ์ ตะสูงเนิน

๑๒๘๒ นายธงชัย สุจะชารี ๑๓๐๒ นายฐนนทศรณ จันทรสวาง

๑๒๘๓ นายธงชัย ยอดเจริญ ๑๓๐๓ นายชญานทัต เทียนทอง

๑๒๘๔ นายจักรกริศน ธรรมกิจ ๑๓๐๔ นายขจรภพ วรรณพงษ

๑๒๘๕ นายนารินทร ทองดี ๑๓๐๕ นายสุเทพ คอนพิรุณ

๑๒๘๖ นายสารัฐ เพิ่มทรัพย ๑๓๐๖ นายชัยมงคล สารสิทธิ์

๑๒๘๗ นายทวิชนัย สากระจาย ๑๓๐๗ นายเพียรภัทร ภัทรกุลศรี

๑๒๘๘ นายอมรเทพ สอนสวัสดิ์ ๑๓๐๘ นายนฤนาท พันธนิตย

๑๒๘๙ วาที่รต.ทศพล บุญจันทร ๑๓๐๙ นายกิตติพงษ อั้วจันทึก

๑๒๙๐ นายพงศธร พงศพันธงาม ๑๓๑๐ นายวีรฉัตร หนูราช

๑๒๙๑ นายวีระศักดิ์ ออนศรี ๑๓๑๑ นายดําเกิง ภัสระ

๑๒๙๒ นายธนาธิป ดาบพิมพศรี ๑๓๑๒ นายกัมปนาท นิยมกิจ

๑๒๙๓ นายสมบูรณ ศรีสังข ๑๓๑๓ นายรุงโรจน ประเสริฐพงศธร

๑๒๙๔ นายณัฏฐ มณีเชวง ๑๓๑๔ นายไชยรัตน สุวรรณภักดี

๑๒๙๕ นายชายแดน เทาเลา ๑๓๑๕ นายรอชีดีน มาลินี

๑๒๙๖ นายจิรพงศ แสงทอง ๑๓๑๖ นายณัชชากร ถิรคุณชวิน

๑๒๙๗ นายวีระ พิทักษบุตร ๑๓๑๗ นายภูษิต จันทรเอี่ยม

๑๒๙๘ นายทองอินทร ถูกธรรม ๑๓๑๘ นายอภิชาติ คุมบุงคา

๑๒๙๙ นายนัฐวิทย พลายยงค ๑๓๑๙ นายโชตินัย กลอมเกลา

๑๓๐๐ นายมนตรี บูรณกุศล ๑๓๒๐ นายฐิติ มีสูงเนิน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๒๘๑ - ๑๓๒๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๒๒



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๑๓๒๑ นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร ๑๓๔๑ นายโกวิทย ประวรรณเน

๑๓๒๒ นายวิฑูร ออนสวาง ๑๓๔๒ นายสมบัติ ผลเจริญ

๑๓๒๓ นายสุภกฤษ จงประเสริฐ ๑๓๔๓ นายธนกฤต พันธเขียว

๑๓๒๔ นายสมบัติ สวนเสนห ๑๓๔๔ วาที่ รอยตรีภูวนนท เจริญสุข

๑๓๒๕ นายวิชาญ ปะพะวะ ๑๓๔๕ นายศรายุทธ ไทยถาวร

๑๓๒๖ วาที่รอยตรีทัศนสุธี อรดี ๑๓๔๖ นายระพีพัฒน พรมจักร

๑๓๒๗ นายดนัยณัฐ พิมสงเคราะห ๑๓๔๗ นายสุทธิวัฒน ศรีสุข

๑๓๒๘ นายอดิเทพ สิงหกาญจน ๑๓๔๘ นายชนะ ใจตรง

๑๓๒๙ นายปยะบุตร ภูษณะพงษ ๑๓๔๙ นายนงศักดิ์ สมบัติ

๑๓๓๐ นายณัฏวัฒน เหลืองทอง ๑๓๕๐ นายเลิศพงศ อังกกุล

๑๓๓๑ นายเมธกร นิลจันทร ๑๓๕๑ นายกรกรต สอนออ

๑๓๓๒ นายอดุลย ถาขาว ๑๓๕๒ นายปรเมศวร อนันตประเสริฐ

๑๓๓๓ นายกิตติชัย สุขประเสริฐ ๑๓๕๓ นายวัฒนา สุราษฏรมณี

๑๓๓๔ นายเจริญ วิไลรัตน ๑๓๕๔ นายยุทธนากร กองแกว

๑๓๓๕ วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย ไชยรัตน ๑๓๕๕ นายณัฐิวุฒิ วิริยะเศรษฐสกุล

๑๓๓๖ นายเฉลิมชัย พฤฒิรชตะ ๑๓๕๖ นายสุฏีระศักดิ์ ปาลี

๑๓๓๗ นายธีระพงษ ประสงค ๑๓๕๗ นายเดโช รัตนบุรี

๑๓๓๘ นายอิศรา หอหุม ๑๓๕๘ จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ นานกระโทก

๑๓๓๙ นายธนพัฒน เจริญวัฒนะ ๑๓๕๙ นายนพพร ศิลปศร

๑๓๔๐ นายวรวุฒิ ยาวารี ๑๓๖๐ นายจิรพงศ อินอาจ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๓๒๑ - ๑๓๖๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๒๓
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๑๓๖๑ นายสันติสุข สรสิทธิ์ ๑๓๘๑ นายสวราชย บุญศัพท

๑๓๖๒ วาที่รอยตรีสมศักดิ์ เพ็งจันทร ๑๓๘๒ นายสถาพร คงรัศมี

๑๓๖๓ นายปยะพนธ มาอินทร ๑๓๘๓ นายเอกพงษ เพ็ชรพงษ

๑๓๖๔ นายสกาว เรือนจันทร ๑๓๘๔ นายสุรพงศ ปานเจริญ

๑๓๖๕ นายมานะ ขําเอนก ๑๓๘๕ นายเศรษฐพงศ ลิ่วชิรากรณ

๑๓๖๖ นายสรวัฒน เจิมเมือง ๑๓๘๖ นายสุปกิจ พุมสงวน

๑๓๖๗ นายธนัช ศิริพิทักษ ๑๓๘๗ นายสันทัด พึ่งเพียร

๑๓๖๘ นายชรินทร วงศา ๑๓๘๘ นายเอกวิทย ชูทอง

๑๓๖๙ นายวัชระ มงคลหลา ๑๓๘๙ นายอาทตย สิงหรัตน

๑๓๗๐ นายยอดชาย ทองเพ็ชร ๑๓๙๐ นายสุกิต ผอมสวัสดิ์

๑๓๗๑ นายนภนต กันยพิมานมนต ๑๓๙๑ นายอานนท สนเทศ

๑๓๗๒ นายกิติพงศ มัชฌิมาภิโร ๑๓๙๒ นายจิระวัฒน พวงพันธ

๑๓๗๓ นายบุญญวัธน เชื้อชูชาติ ๑๓๙๓ นายนันทพล ภมรมานพ

๑๓๗๔ นายสาธิต โสภาค ๑๓๙๔ นายสุนทร ราชนิแพน

๑๓๗๕ นายอัทรกร ธรรมสโรช ๑๓๙๕ นายศุภวัฒน พรหมขวัญ

๑๓๗๖ นายจรัญ ไชยเสน ๑๓๙๖ นายอรรถชัย วงษสวัสดิ์

๑๓๗๗ นายเอกลักษณ สายแกว ๑๓๙๗ นายรัฐพล สีระโก

๑๓๗๘ นายสุปรียพงษ ตากรวด ๑๓๙๘ นายอนุชา สมัคร

๑๓๗๙ นายเฉียบชนก นาสัก ๑๓๙๙ นายเทียนชัย มัธยมานันท

๑๓๘๐ นายธีรชัย บุญชุม ๑๔๐๐ นายอุเทน ประจงค

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๓๖๑ - ๑๔๐๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๒๕
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๑๔๐๑ นายสุทธิศักดิ์ พลครุธ ๑๔๒๑ นายสุพัฒน คชประดิษฐ

๑๔๐๒ นายสุเมธ เดชโพธิ์โต ๑๔๒๒ นายโกเศรษฐ ชัยพันธ

๑๔๐๓ นายอัตตไชย สืบสิมมา ๑๔๒๓ นายบุญฤทธิ์ หัตถิยา

๑๔๐๔ นายสราวุธ ทองบุญยัง ๑๔๒๔ นายกีรติ สิทธิวรการ

๑๔๐๕ นายศุภชัย จันทรเสถียร ๑๔๒๕ วาที่รอยตรีวิชิต ธานีวรรณ

๑๔๐๖ นายอาคม อิ้มแตง ๑๔๒๖ นายจําเริญ พิทักษบุตร

๑๔๐๗ นายวีระเดช บุญเพิ่ม ๑๔๒๗ นายอรรถพล เจียรนัยหยก

๑๔๐๘ นายมนู บุญเจือ ๑๔๒๘ นายนิคม จันบัว

๑๔๐๙ นายณัฐพงษ รัตนะ ๑๔๒๙ นายเกียรติศักดิ์ บุญรอด

๑๔๑๐ นายวีระศักดิ์ จันทรโต ๑๔๓๐ นายคําพันธ อาทิตยตั้ง

๑๔๑๑ นายจักรพงษ สมศิริ ๑๔๓๑ นายยูฮารี สะนิ

๑๔๑๒ นายวิโรจน วิริยพรชัยกุล ๑๔๓๒ นายนเรศ หนูชู

๑๔๑๓ นายวัชรพงษ เตี่ยวหู ๑๔๓๓ นายศราวุธ นวลฤทธิ์

๑๔๑๔ นายเกรียงไกร โพธิ์สอน ๑๔๓๔ นายอรุณศักดิ์ พันธประสงค

๑๔๑๕ นายภูมิรพี ลัทธยาพร ๑๔๓๕ นายณัฐวุฒิ อุระวงค

๑๔๑๖ นายศวัสกร รัตนะบุรี ๑๔๓๖ นายธิติ แสงจันทร

๑๔๑๗ นายนเรศ ธนูทอง ๑๔๓๗ นายวรวิทย กอยากลาง

๑๔๑๘ นายสุธิชัย ขวัญทอง ๑๔๓๘ นายสุวัฒน อ่ําอยู

๑๔๑๙ นายวสันต จันทะรี ๑๔๓๙ นายกนกกนต ไกรสกุล

๑๔๒๐ นายชัยรัตน นรชัย ๑๔๔๐ นายประกาศิต เดชโบราณ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๔๐๑ - ๑๔๔๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๓  อาคารแมนศึกษาสถาน หอง ๓๒๖



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๑๔๔๑ นายนิรันดร พิมพเศษ ๑๔๖๑ นายวิชญะ แสงนาค

๑๔๔๒ นายซูกีฟลี ดือราแม ๑๔๖๒ นายมงคล ทองแกวจันทร

๑๔๔๓ นายรัฐศาสตร ศิริมา ๑๔๖๓ นายดาวุธ จันทรศิริ

๑๔๔๔ นายสุริยะ ไชยยนต ๑๔๖๔ นายณรงคศักดิ์ แสงจันทร

๑๔๔๕ นายนิติพัฒน รอบจังหวัด ๑๔๖๕ นายสุมิตร ปณฑะโชติ

๑๔๔๖ นายปราโมทย ผลโสดา ๑๔๖๖ นายชนะพล ศรีทอง

๑๔๔๗ นายอภิศักดิ์ กองแสง ๑๔๖๗ นายมะยากี อาแวกาจิ

๑๔๔๘ วาที่รอยตรีพิษนุพงษ ทักหลํา ๑๔๖๘ นายศุภฤกษ พิมพแดง

๑๔๔๙ นายวราพงษ ถังทอง ๑๔๖๙ นายภูวภัทร สุวรรณาลัย

๑๔๕๐ นายโอรส จันทรอุย ๑๔๗๐ นายณัฐพล วงสารี

๑๔๕๑ นายชาญณรงค แพงลาย ๑๔๗๑ นายขจรพงศ เปลี่ยนบํารุง

๑๔๕๒ นายเอกลักษณ มาลีหวล ๑๔๗๒ นายปฐมพงษ ศรีบัวนํา

๑๔๕๓ นายสาโรจน เหลามาลา ๑๔๗๓ นายสันติ คงทรัพย

๑๔๕๔ นายกิตติพงษ อุทัยรังษี ๑๔๗๔ นายบาฮารี โตะแฉะ

๑๔๕๕ นายศิริโรจน เทพศิริ ๑๔๗๕ นายปติภัทร ชาญสอน

๑๔๕๖ นายธัชชัย วังยะปาน ๑๔๗๖ นายปรเมศวร ชาลีวรรณ

๑๔๕๗ นายอลงกรณ นิลนนท ๑๔๗๗ นายปยพันธุ จักรพันธุ ณ อยุธยา

๑๔๕๘ นายปรีชาชาญ องอาจ ๑๔๗๘ นายภานุมาส จันทรจาก

๑๔๕๙ นายปยะ สัตยา ๑๔๗๙ นายมูหัมหมัด ยูโซะ

๑๔๖๐ นายเอกมนตรี อินทรนอม ๑๔๘๐ นายภูมิภัทธ เมินขุนทด

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๔๔๑ - ๑๔๘๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๒๓
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๑๔๘๑ นายธนะรัช ทองวงษเพ็ชร ๑๕๐๑ ส.ท.รัชพงศ พรมมา

๑๔๘๒ นายสยาม เยื้อนแยม ๑๕๐๒ นายธิติ รินไธสง

๑๔๘๓ นายมนตรี เชิงหอม ๑๕๐๓ นายสมเจษ คําเเสง

๑๔๘๔ นายไพโรจน รัตนบุรี ๑๕๐๔ นายอํานาจ แกวดอนรี

๑๔๘๕ นายปยณัฐ วงษวิสิทธิ์ ๑๕๐๕ นายสิทธิราช สํารวมรัมย

๑๔๘๖ นายเศกสิทธิ์ อินเหมย ๑๕๐๖ นายธนวิทย เกื้อสกุล

๑๔๘๗ นายวันชัย นามตะ ๑๕๐๗ นายสุวัฒน เผือดโพธิ์

๑๔๘๘ นายรชานนท ขําเขียว ๑๕๐๘ นายธวัชชัย ใสแสง

๑๔๘๙ นายกรวิทย สีขาว ๑๕๐๙ นายบุญญฤทธิ์ ราชเนตร

๑๔๙๐ นายพงษรพี บัวทอง ๑๕๑๐ นายกัมปนาท แกวประสิทธิ์

๑๔๙๑ นายดลอาหรีด หมัดโสะ ๑๕๑๑ นายชยพล ปตพรรณา

๑๔๙๒ นายเฉลิมวุฒิ ไฮวัง ๑๕๑๒ นายวีรยุทธ ชวยชาตรี

๑๔๙๓ นายฮาหรูน สันหละ ๑๕๑๓ นายหฤษฎ คงแกว

๑๔๙๔ นายอภิชา เจนประเสริฐ ๑๕๑๔ นายกนกศักดิ์ สุวรรณาคม

๑๔๙๕ นายพรสวรรค สุนาอาจ ๑๕๑๕ นายมหธร ไทยดํา

๑๔๙๖ นายสุรศักดิ์ ภักดีเหลา ๑๕๑๖ นายวรรธง เทพสุริบูรณ

๑๔๙๗ นายศุภวัฒน พริ้งกระโทก ๑๕๑๗ นายบัญชากิจ ครุฑนอย

๑๔๙๘ นายธวัช ดอกเต็งกลาง ๑๕๑๘ นายวิชาญ โพธิ์ขาว

๑๔๙๙ นายเจษฎา พิสุทธิวงษ ๑๕๑๙ นายภควา ศรีบุญเรือง

๑๕๐๐ นายธีรยุทธ วิจารณปรีชา ๑๕๒๐ นายวิศรุต บํารุงอิ่ม

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๔๘๑ - ๑๕๒๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๓๑
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๑๕๒๑ นายนวพล เทพนรินทร ๑๕๔๑ นายสมชาย เต็มเปยม

๑๕๒๒ นายธงชัย กัลยา ๑๕๔๒ นายปริวัฒน จันทรทรง

๑๕๒๓ นายอมรเทพ แตงฤทธิ์ ๑๕๔๓ นายโอภาส เครือมั่น

๑๕๒๔ นายพรเทพ อาญา ๑๕๔๔ นายธีระยุทธ สีนวลพลอย

๑๕๒๕ นายวิโรจน เฮงนุย ๑๕๔๕ วาที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ กายประสิทธิ์

๑๕๒๖ นายมัสลัน ดอเลาะ ๑๕๔๖ นายโอชา ลางกระโทก

๑๕๒๗ นายธนวัฒน พะยัติ ๑๕๔๗ นายภานุพงษ สนศรี

๑๕๒๘ นายภาณุพงศ ชัยยุทธภูมิ ๑๕๔๘ นายพงศวิชญ กายประสิทธิ์

๑๕๒๙ นายภีรพันธุ ศรีหมั่น ๑๕๔๙ นายเจตนา ไชยชนะ

๑๕๓๐ นายณัฐกร ศรีสุวรรณ ๑๕๕๐ นายทินกร พิลา

๑๕๓๑ นายอํานาจ อัศฤกษ ๑๕๕๑ นายอนุวัฒน พลโต

๑๕๓๒ นายสราวุธ สุขเส็ง ๑๕๕๒ นายกรวิชญ จิวะชาติ

๑๕๓๓ นายคํานึง เข็มทอง ๑๕๕๓ นายอนวัช คนองเดช

๑๕๓๔ นายกณวรรธน คําภี ๑๕๕๔ นายปองปฐพี รอยดวง

๑๕๓๕ นายปญญา สุขแปน ๑๕๕๕ นายปองภพ เข็มพล

๑๕๓๖ นายภาคภูมิ ดาดี ๑๕๕๖ นายธนวัฒน ผลาหาญ

๑๕๓๗ นายสมชัย อุนเเกว ๑๕๕๗ นายอาณัติ ดาแกว

๑๕๓๘ นายสิริศักดิ์ บุญมา ๑๕๕๘ นายอิทธิพล วิสา

๑๕๓๙ นายสถิตย ศิริบูรณ ๑๕๕๙ นายพิชญ แสงพลสิทธิ์

๑๕๔๐ วาที่รอยตรีเทพทอง วัฒนพงศสวัสดิ์ ๑๕๖๐ นายเอกลักษณ กระศิริ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๕๒๑ - ๑๕๖๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๓๒
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๑๕๖๑ นายณรงค คงสุข ๑๕๘๑ นายวุฒินันท ไชยทอง

๑๕๖๒ นายธีรวีร ภูวัฒนานุสรณ ๑๕๘๒ นายธนัญชัย เกิดบัวทอง

๑๕๖๓ นายพลจักร นาคพุม ๑๕๘๓ นายกิจษณุพงศ อยูชมวงษ

๑๕๖๔ นายอานนท ทองใบ ๑๕๘๔ นายคมกฤช เจ็กพิมาย

๑๕๖๕ นายธีรชัย บุญสม ๑๕๘๕ นายนิวัฒน นอมนอบ

๑๕๖๖ นายมูหมัด เส็นยีหีม ๑๕๘๖ นายวศิน เดนสุนทร

๑๕๖๗ นายนันทพล เสนหา ๑๕๘๗ นายวิโรจน ทองพิมพ

๑๕๖๘ นายจีรศักดิ์ ภูทอง ๑๕๘๘ นายธนกฤต นนทบุตร

๑๕๖๙ นายมาโนช สายเงิน ๑๕๘๙ นายกิติวัฒน ปแกว

๑๕๗๐ นายสุบิล นิลศรี ๑๕๙๐ นายณัฐดนัย ลีลาด

๑๕๗๑ นายภีรพงษ พวงแพ ๑๕๙๑ นายสมบัติ ศรีนาคา

๑๕๗๒ นายสิริพันธุ นกทอง ๑๕๙๒ นายวรรณชัย ขาวนุย

๑๕๗๓ นายอาแวหะมะ มูเล็ง ๑๕๙๓ นายปุณยกร ขําเขียว

๑๕๗๔ นายจาตุพล ศรีประเสริฐ ๑๕๙๔ นายสุวิทย แกวสีขาว

๑๕๗๕ นายสิชล รัตนบัวชุม ๑๕๙๕ นายสมเกียรติ บุญเทียม

๑๕๗๖ นายสกุลชัย โสตะวงศ ๑๕๙๖ นายสุทธา ภูฆัง

๑๕๗๗ นายวิรัช แบบจัตุรัส ๑๕๙๗ นายสุวัฒนชัย สายพิมพ

๑๕๗๘ นายสุรสิทธิ์ อัตรา ๑๕๙๘ นายอภิเชษฐ ศิริวัฒน

๑๕๗๙ นายกมล มาลัยลักษณ ๑๕๙๙ นายสุวิวัฒน แยมดี

๑๕๘๐ นายวิเชษฐ ศรีชาวนา ๑๖๐๐ นายพลพัฒน เส็งพานิช

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๕๖๑ - ๑๖๐๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๓๓
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๑๖๐๑ นายอธิป เจะโส ๑๖๒๑ นายจตุรวิทย วงศคําจันทร

๑๖๐๒ นายอธิป คําพิลา ๑๖๒๒ นายอาทิตย ศรีจํานงค

๑๖๐๓ นายสกุล งุนสูงเนิน ๑๖๒๓ วาที่ ร.ท.ศรัณวิชช ศรีเวียง

๑๖๐๔ นายพิชิต สีสลับ ๑๖๒๔ นายนพดล ชูพิน

๑๖๐๕ นายจักรพันธ จันทรหา ๑๖๒๕ นายศิริศักดิ์ หงษสิริ

๑๖๐๖ นายวีรพงษ โสะสัน ๑๖๒๖ นายสกล บุญสิน

๑๖๐๗ นายกิตติราช บูรณสิทธิเวช ๑๖๒๗ นายอินธีร อโนทัย

๑๖๐๘ นายภัทรพล ชาวไทย ๑๖๒๘ นายอนันต อดิโรจนานนท

๑๖๐๙ นายโกวิทย จันทรเหลือง ๑๖๒๙ นายภัทรวุฒิ อริสรกุลธร

๑๖๑๐ นายไพบูลย อมรวัฑนานนท ๑๖๓๐ นายณัฏฐชัย เรืองวิชญธนกุล

๑๖๑๑ นายธีรวัฒน จงวัฒนา ๑๖๓๑ นายเอกพันธ ไทยบรรเทิง

๑๖๑๒ นายยุทธศักดิ์ วรรณะ ๑๖๓๒ นายทวีศักดิ์ พิมพนอก

๑๖๑๓ จ.ส.ต.ศุภพงฐชัย อมรวัฑนานนท ๑๖๓๓ นายสรวิชญ ศรีสังวรณ

๑๖๑๔ นายทรงยศ จับใจเหมาะ ๑๖๓๔ นายคชพงษ จันทรนนท

๑๖๑๕ วาที่รอยตรีพงศนที เจนกาญจนดิลก ๑๖๓๕ นายวรปรัชญ สุวรรณชาตรี

๑๖๑๖ นายธนภัทร นวลศรีใส ๑๖๓๖ นายเนธิพงศ หนองสูง

๑๖๑๗ นายสราวุธ อนุสรหิรัญการ ๑๖๓๗ นายสิรภัทร เมฆาวรรณ

๑๖๑๘ นายวิทวัส หมื่นเทพ ๑๖๓๘ นายสุรพงษ มาละบุตร

๑๖๑๙ นายวีระศักดิ์ เพชรสํารวล ๑๖๓๙ นายตอศักดิ์ ลือโสภา

๑๖๒๐ นายโกศล มะโนหาญ ๑๖๔๐ นายมูหามะ ดือราโพ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๖๐๑ - ๑๖๔๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๔๓



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๑๖๔๑ นายสรวิศ ดรุณเดช ๑๖๖๑ นายอพรรณ แตะ

๑๖๔๒ นายณัฐพงศ อินเม ๑๖๖๒ นายณัฎฐพล อรุณสิทธิ์

๑๖๔๓ นายพิชัย โตชู ๑๖๖๓ นายฉัตรชัย ปนทุพันธ

๑๖๔๔ นายธีรศักดิ์ ภิรมรักษ ๑๖๖๔ นายสุธน วงศชนะ

๑๖๔๕ นายพายัพ บานสระ ๑๖๖๕ นายหาญณรงค ขัติวงษ

๑๖๔๖ นายสุเทพ ศรีสมพงษ ๑๖๖๖ นายวสุวัฒน แสงเปลง

๑๖๔๗ นายศิลปชัย หาญพยัคฆ ๑๖๖๗ นายเอกอัมรินทร วารี

๑๖๔๘ วาที่รอยตรีปราการ หรูนหีม ๑๖๖๘ นายไพศาล ปนทุพันธ

๑๖๔๙ นายพรเทพ บัวเย็น ๑๖๖๙ นายวุฒินันท อุดมมงคลกิจ

๑๖๕๐ นายพิษณุ ศรีทัศน ๑๖๗๐ วาที่รอยตรีเจริญศักดิ์ บรรดาศักดิ์

๑๖๕๑ นายรชต สามพันพวง ๑๖๗๑ นายพศวีร พุดชู

๑๖๕๒ ส.ต.สุรจักษ ราตรี ๑๖๗๒ นายธีระยุทธ นิยมทรัพย

๑๖๕๓ นายณัชชวกร หอมฉุน ๑๖๗๓ นายปรีชา อุนานุยา

๑๖๕๔ นายราชัญ จันทรประอบ ๑๖๗๔ นายขจรศักดิ์ หมั่นกิจ

๑๖๕๕ นายบัณฑิต ผองศิริ ๑๖๗๕ นายนครัฐ คชสารมณี

๑๖๕๖ นายพลศธร สุขพวง ๑๖๗๖ นายณัฐจักรภ จันทรคูเมือง

๑๖๕๗ นายวสันต สวางชม ๑๖๗๗ นายนนท จีราระรื่นศักดิ์

๑๖๕๘ นายพนพพล ไพรศรี ๑๖๗๘ นายมงคล ยอดออน

๑๖๕๙ นายธนวัฒน เล็กบุญลวน ๑๖๗๙ นายภราดร อนันตสมภพ

๑๖๖๐ นายวิทวัส ขวัญมุณี ๑๖๘๐ นายสุรศักดิ์ แรมฤทธิ์

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๖๔๑ - ๑๖๘๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๔๔



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๑๖๘๑ วาที่ ร.ต.รังสฤษฏ พรมสมซา ๑๗๐๑ นายอดิศร ไกรนรา

๑๖๘๒ นายสุรชัย ชะเอมวัลย ๑๗๐๒ นายภราดร ดินเมืองชน

๑๖๘๓ นายศักดิ์นรินทร เซือบกระโทก ๑๗๐๓ นายยศวริศ แกวพุมชวง

๑๖๘๔ นายพงศบรรฑิต โทบุรี ๑๗๐๔ นายเอกวิทย ปาสาณวงศ

๑๖๘๕ นายนิพนธ เกิดประถม ๑๗๐๕ ส.ท.ณัฐพล หลวงจันทร

๑๖๘๖ นายชิตวรงค อุยกูล ๑๗๐๖ นายเอกนาถ สิงหเกิดทรัพย

๑๖๘๗ นายฐิรเมศวร พูลสวัสดิ์ ๑๗๐๗ นายเอกพัฒน ดามัน

๑๖๘๘ นายดนุพล ทุมโทน ๑๗๐๘ นายสมพร คณะพลสมบัติ

๑๖๘๙ นายพรอมพงษ สมบัติ ๑๗๐๙ นายภาณุวัฒน พึ่งพา

๑๖๙๐ นายวิชิต กายชาติ ๑๗๑๐ นายอภิชาติ นันทมงคล

๑๖๙๑ นายณัฐพล พลพืชน ๑๗๑๑ นายศรัญ เหล็กศิริ

๑๖๙๒ นายจิรายุส เล็กมณีโชติ ๑๗๑๒ นายประกฤติ มูลศรี

๑๖๙๓ นายธีรภัทร เหมบุรุษ ๑๗๑๓ นายธีระยุทธ อินทอง

๑๖๙๔ นายกัมปนาท คัชมาตย ๑๗๑๔ นายปธานิน ตังเจริญ

๑๖๙๕ นายวิทยา ตั้งณัฐกาญจน ๑๗๑๕ นายธนาวุฒิ อินทรอักษร

๑๖๙๖ นายอนุสรณ แสงพิรุณ ๑๗๑๖ นายนิกร ริมไธสง

๑๖๙๗ นายธนากร สินธุทอง ๑๗๑๗ นายกษิเดช เตียงตั้ง

๑๖๙๘ นายอดิศักดิ์ หองสุวรรณ ๑๗๑๘ นายสรเชษฐ ขจรกฤติยากุล

๑๖๙๙ นายอนิรุต พรรณา ๑๗๑๙ นายจีระศักดิ์ เชื้อคํา

๑๗๐๐ นายณัฐกร วิลัยเลิศ ๑๗๒๐ นายกิติศักดิ์ ยมพมาศ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๖๘๑ - ๑๗๒๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๔๗
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๑๗๒๑ นายพิทยา บุตรศรี ๑๗๔๑ นายอนุสรณ ศรประสิทธิ์

๑๗๒๒ นายทุติธัช กิตติดุษฎีกุล ๑๗๔๒ นายชัชวัสส ธีรพงษ

๑๗๒๓ นายซูไฮมี หะยียะพา ๑๗๔๓ นายผดุงเกียรติ เหลาธีรกาญจนา

๑๗๒๔ นายอรรถพร รัตนวร ๑๗๔๔ นายจักรกฤษณ นิยมกฤษติยะกุล

๑๗๒๕ นายสุรสิทธิ์ เวชพฤกษพิทักษ ๑๗๔๕ วาที่ ร.ต.อนาวิน เพชรวิจิตร

๑๗๒๖ นายเจษฎา สอนสิทธิ์ ๑๗๔๖ นายไชยันต สนิทบุรุษ

๑๗๒๗ นายรุงโรจน ลานนท ๑๗๔๗ นายมานิต มณีบุตร

๑๗๒๘ นายพัฒนพงษ คําแสนสุข ๑๗๔๘ นายนราธิป เย็นกลม

๑๗๒๙ นายปกธงชัย วงษปอง ๑๗๔๙ นายธนากร ฉิมพาลี

๑๗๓๐ นายธรรมาธิกรณ เนติพิพัฒนวิริยะกุล ๑๗๕๐ นายมงคล ขุททกพันธุ

๑๗๓๑ นายสุทธิศักดิ์ ประสาร ๑๗๕๑ นายเจษฏา สมศักดิ์

๑๗๓๒ นายจักรพัฒน นอยอินวงษ ๑๗๕๒ นายประวิช มณีนอย

๑๗๓๓ นายธรธรร การมั่งมี ๑๗๕๓ นายอดิศักดิ์ ไพจิตจินดา

๑๗๓๔ นายสิทธิชัย เกษียรสมุทร ๑๗๕๔ นายธนพล รื่นเริง

๑๗๓๕ นายอดิศร ทรัพยมาก ๑๗๕๕ วาที่รอยตรีนครินทร ดํานัอย

๑๗๓๖ นายจักรพงค สอนอาจ ๑๗๕๖ นายนพดล ปะปุณไต

๑๗๓๗ นายพลพัฒ พระโพธิ์ ๑๗๕๗ นายสิทธิชัย สันตะศิริ

๑๗๓๘ นายวิรัตน จรัสศรี ๑๗๕๘ นายวิศิษฐ ทองสุข

๑๗๓๙ นายวรวุฒิ เกลาเกลี้ยง ๑๗๕๙ นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง

๑๗๔๐ นายนพรัตน เทียนลํา ๑๗๖๐ นายวัชระ รักสัตย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๗๒๑ - ๑๗๖๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๔๘



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๑๗๖๑ นายพรเทพ เพ็ชรดี ๑๗๘๑ นายศราวุธ เกษวิริยการ

๑๗๖๒ นายปรเมศวร ไวทยวรรณ ๑๗๘๒ นายสนธยา นุมไพร

๑๗๖๓ นายประเสริฐ พรมทอง ๑๗๘๓ นายพินิจชัย บัณฑิต

๑๗๖๔ นายขวัญพรหม ออมทองหลาง ๑๗๘๔ นายสุวิทย ออนเฉวียง

๑๗๖๕ นายศรัณย วิระรังษยากรณ ๑๗๘๕ นายนิตินันท ปนฟู

๑๗๖๖ นายกรวิชญ ศรวิชชุมาลี ๑๗๘๖ นายลือชา ทองชุม

๑๗๖๗ นายเริงศักดิ์ จิตตจํานงค ๑๗๘๗ นายอรรนพ เพชรหนู

๑๗๖๘ นายชัชวาลย ศรีใส ๑๗๘๘ วาที่ ร.ต.วันเฉลิม ไชยภักดี

๑๗๖๙ นายพิเชษฐพงษ ทองจันทร ๑๗๘๙ นายศิริวัฒน สิเดะ

๑๗๗๐ นายสุริยา ปลั่งกลาง ๑๗๙๐ นายนิคม เนาวนิตย

๑๗๗๑ นายคมสันติ์ ปรีสาลี ๑๗๙๑ นายสุพัฒนา วิเศษ

๑๗๗๒ นายศักดิ์ชาย วรรณะภูมิ ๑๗๙๒ นายธนกฤต อยูทอง

๑๗๗๓ นายสุธิภาส กิ้มนวน ๑๗๙๓ นายเกรียงเดช เพ็ชรผึ้ง

๑๗๗๔ นายอัครเดช เทพเดชา ๑๗๙๔ นายไมตรี เหล็กกลา

๑๗๗๕ สิบเอกภูวิชญ ผุดมี ๑๗๙๕ นายสราวุธ จิระสวัสดิ์วงษ

๑๗๗๖ นายณัฐวุฒิ จันทรหลง ๑๗๙๖ นายสุรเอส วงคใหญ

๑๗๗๗ นายนลธวัช ลีโคตร ๑๗๙๗ นายอธิคม ธุวะคํา

๑๗๗๘ นายธีระยุทธ เนื้อออน ๑๗๙๘ นายรุงโรจน เกิดจันทึก

๑๗๗๙ นายณรงคชัย โงวประดิษฐ ๑๗๙๙ นายไพบูลย มั่นจินดา

๑๗๘๐ สิบเอกประสาน ทิศกลาง ๑๘๐๐ นายธนากร สุเมธิวิทย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๗๖๑ - ๑๘๐๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๕๓



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๑๘๐๑ นายกีรติ ดอนหวางไพร ๑๘๒๑ นายศุภกร คําศรี

๑๘๐๒ นายณัฐกมล นามศร ๑๘๒๒ นายรชตะ ตั้งพานิช

๑๘๐๓ นายมะซูดิง เปาะแต ๑๘๒๓ นายณัฐวุฒิ สุวรรณไชยรบ

๑๘๐๔ นายสมศักดิ์ โงนแนน ๑๘๒๔ นายอับดุลรอมาน เด็ง

๑๘๐๕ นายอิศราวุธ โคตา ๑๘๒๕ นายกองภพนิพิฐ สุนทร

๑๘๐๖ นายปาลิต ธาราเกษม ๑๘๒๖ นายมงคล ดลชม

๑๘๐๗ นายศิวา นนทศักดิ์ ๑๘๒๗ นายอาษา เดชลักษ

๑๘๐๘ นายติณณภพ พัฒนะ ๑๘๒๘ นายพิสิฐ อุดโหล

๑๘๐๙ นายอับดุลเลาะ เหมหมิง ๑๘๒๙ นายมูฮําหมัดฟารีด หะยีกาเดร

๑๘๑๐ นายสุชาติ จันทภาโส ๑๘๓๐ นายเติมศักดิ์ ปยัง

๑๘๑๑ นายจิรายุทธ อังคะณา ๑๘๓๑ นายจําเริญ คงสัมฤทธิ์

๑๘๑๒ นายสิริชัย ภาดี ๑๘๓๒ นายไพโรจน รัตนถาวร

๑๘๑๓ นายอารีย อาแวหะมะ ๑๘๓๓ นายทนงศักดิ์ สุดจิตโต

๑๘๑๔ นายประพัฒน กองเกตุ ๑๘๓๔ นายวัชรินทร แกวมะวัน

๑๘๑๕ นายวุฒินันท แสนแกว ๑๘๓๕ นายพรพงษ เลขะสมาน

๑๘๑๖ นายซูการนา อีซอ ๑๘๓๖ นายอโนชา พัดมณี

๑๘๑๗ นายณัฐวัฒน สุมสา ๑๘๓๗ นายเกรียงศักดิ์ ฉิมปาน

๑๘๑๘ นายยุทธชัย โมเรือง ๑๘๓๘ นายรฐนนท ชัยโชค

๑๘๑๙ นายปริญญา โปรงสุวรรณ ๑๘๓๙ นายธีรานนท หงสทอง

๑๘๒๐ นายพลเพชร เสนาะคํา ๑๘๔๐ นายจิรศักดิ์ ทองเกลี้ยง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๘๐๑ - ๑๘๔๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๕๔
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๑๘๔๑ นายพงศธร พูลจันทร ๑๘๖๑ นายสมชาติ เอี๊ยวเจริญ

๑๘๔๒ นายภาคภูมิ โจงจาบ ๑๘๖๒ นายสนั่น มาตา

๑๘๔๓ นายชมรักษ ชัยสนิท ๑๘๖๓ นายวรพล ศรีทอง

๑๘๔๔ นายอัฐพล สลับศรี ๑๘๖๔ นายกิติศักดิ์ ใจจุลละ

๑๘๔๕ นายสุระศักดิ์ สมเย็น ๑๘๖๕ นายสิทธิพงษ รัตนพร

๑๘๔๖ นายกิตติพล อาทิตย ๑๘๖๖ นายธีระเชียร แกวสุวรรณ

๑๘๔๗ นายวิทวัส เนื้อทอง ๑๘๖๗ นายวทัญู ทานนท

๑๘๔๘ นายสุรวิชญ มั่นกตัญู ๑๘๖๘ นายเศรษฐวัฒน ศรีจุมพล

๑๘๔๙ นายจักราวุฒิ สุบิน ๑๘๖๙ นายสุรชาติ ไชยพร

๑๘๕๐ นายคณาธิป นับแสง ๑๘๗๐ นายณภัทร เนาวสุวรรณ

๑๘๕๑ นายสาโรจน เกื้อนุย ๑๘๗๑ นายซูลกีพลี วาเตะ

๑๘๕๒ นายสัญญา ศรีเผือก ๑๘๗๒ นายอโนทัย ปองกันยิง

๑๘๕๓ นายสุระชัย เพ็ชรคง ๑๘๗๓ นายเกรียงศักดิ์ แสงรุง

๑๘๕๔ นายอุรุพงศ คงสุข ๑๘๗๔ นายเกียรติรักษ ฤกษนาวา

๑๘๕๕ นายธนพล มีมั่งคั่ง ๑๘๗๕ นายจิรวัฒน ดีประเสริฐ

๑๘๕๖ นายจิรัฐิ์กาล วงษสมาน ๑๘๗๖ นายภานุวัฒน วงศปง

๑๘๕๗ นายเอกลักษณ ชูชมชื่น ๑๘๗๗ นายธนพล วันเพ็ญ

๑๘๕๘ นายวิทวัส ออนอิ่ม ๑๘๗๘ นายกิตติธัช กีรตินิจกาล

๑๘๕๙ วาที่รอยตรีพิศาล จรสุข ๑๘๗๙ นายอิทธิพล ไกรนรา

๑๘๖๐ นายสราวุฒิ นิ่มนวล ๑๘๘๐ นายเอกกวีร พิทักษธนัชกุล

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๘๔๑ - ๑๘๘๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๕๕
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๑๘๘๑ นายอานนท ปานหมื่นไวย ๑๙๐๑ นายเฉลิมวุฒิ บุญหลัง

๑๘๘๒ นายพรระภีย สีแกว ๑๙๐๒ นายประมาณ โชติกะพุกกะณะ

๑๘๘๓ นายบัณฑิต อินมา ๑๙๐๓ นายณัฐพล เสนีวงศ ณ อยุธยา

๑๘๘๔ นายวสันต เสือไพร ๑๙๐๔ นายณัฐพงศ รัตนพันธ

๑๘๘๕ นายวีรพล จิรกาญจนกุล ๑๙๐๕ นายอรรถพล ถิ่นจะนะ

๑๘๘๖ นายสิทธิกร ยะคําแจ ๑๙๐๖ นายวุฒิชัย วิชัยขัทคะ

๑๘๘๗ นายชัยทัต ชื่นอารมย ๑๙๐๗ นายปทม ศุภเวช

๑๘๘๘ นายศุภกร เสนขวัญแกว ๑๙๐๘ นายณัฐพล พลนิกร

๑๘๘๙ นายปริญญ ธนะจันทร

๑๘๙๐ พ.จ.อ.กัณวัฒน ทวีวัฒนศิริ

๑๘๙๑ นายพงศธร ชาลีนิวัฒน

๑๘๙๒ นายธีระพงค นิยมพันธุ

๑๘๙๓ นายวรศักดิ์ วงศปญญา

๑๘๙๔ นายชัยวัฒน แสงทอง

๑๘๙๕ นายชวลิต ไชยชาติ

๑๘๙๖ นายวสันต ประเสริฐแทน

๑๘๙๗ นายชัยพิทักษ คําศรีสุข

๑๘๙๘ นายกอเกียรติ บัวทอง

๑๘๙๙ นายคฑายุทธ ชวยอาษา

๑๙๐๐ นายไกรวุฒิ สงชู

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๑๘๘๑ - ๑๙๐๘

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๕๗
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๒๐๐๑ นายธนวุฒิ ขําเปรื่องเดช ๒๐๒๑ นายชาคริต แผนผา

๒๐๐๒ นายภัทรพล ศรีวรรณ ๒๐๒๒ นายรัฐพร นิมิตสิทธิชัย

๒๐๐๓ นายสรายุทธ โตแสง ๒๐๒๓ นายศรัณย แปนกลาง

๒๐๐๔ นายณัฐพงษ สาขะญาณ ๒๐๒๔ นายสุทัศน จี่มุข

๒๐๐๕ นายคุณากร ครุฑจร ๒๐๒๕ นายภูริภัทร พงษศรี

๒๐๐๖ นายณภัทรษกร ทับทิม ๒๐๒๖ นายศราวุธ ศงสนันทน

๒๐๐๗ นายอนุวรรต กลั่นภูมิศรี ๒๐๒๗ นายทศพร พุทธรักษา

๒๐๐๘ นายอาณัตพล กลึงชัง ๒๐๒๘ นายวีระศักดิ์ บุญขํา

๒๐๐๙ นายจักรพงษ ใจดี ๒๐๒๙ นายนทีพงษ ไชยเชษฐ

๒๐๑๐ นายชุมพล ศรีชาติ ๒๐๓๐ นายโกวิทย แซเบ

๒๐๑๑ นายอนุชิต ไชยสงคราม ๒๐๓๑ นายชัยวัฒน เดชภักดี

๒๐๑๒ นายสิริชัย ปานสุวรรณ ๒๐๓๒ นายนิพนธ รจนาสม

๒๐๑๓ นายกีรติ ดอกไม ๒๐๓๓ นายวัชรพงษ เกิดโภคา

๒๐๑๔ นายวิศักดิ์ กุลพาณิชย ๒๐๓๔ นายธันวา ชาญฉลาด

๒๐๑๕ นายนาวิน ศรีสินอําไพ ๒๐๓๕ นายประจวบ บุญเลิศ

๒๐๑๖ นายพิชัย แชมเนียม ๒๐๓๖ นายจรัสลักษณ ชินมหัทธนาภรณ

๒๐๑๗ วาที่ร.ต.ปติพนธ ศรีอุมสุข ๒๐๓๗ นายอรรถพล หมึกเจือ

๒๐๑๘ นายนิคม เปงเรือนชุม ๒๐๓๘ นายเกียรติศักดิ์ สงเกิด

๒๐๑๙ นายสัมฤทธิ์ มัชฌิมาภิโร ๒๐๓๙ นายสุวัฒนา อารักษสัมพันธ

๒๐๒๐ นายสุวิทย ชอบธรรม ๒๐๔๐ นายชิตษณุพงศ ภาคยสกุลชัย
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๒๐๔๑ นายสุนทร พาเทียม ๒๐๖๑ นายภากร สังฆดิษฐ

๒๐๔๒ นายจักรกฤษณ สุขวิลัย ๒๐๖๒ นายสิทธิพร บุญจังหุน

๒๐๔๓ นายวีรภัทร มูลเมือง ๒๐๖๓ นายจักรกฤษณ สุขสาลี

๒๐๔๔ นายกิตติ์ชนม ถินแพ ๒๐๖๔ นายสิทธิชัย ปะนันโต

๒๐๔๕ นายเจษฎาพร เรืองชัยวรสิทธิ์ ๒๐๖๕ นายสามารถ มณีวรรณ

๒๐๔๖ นายทรงพล หงษโต ๒๐๖๖ นายนันทนัยต แกวศรีนวล

๒๐๔๗ นายทศพล คลายมีปาน ๒๐๖๗ นายประวิทย พึ่งวงศ

๒๐๔๘ นายปฏิภาณ สลีออน ๒๐๖๘ นายนิพนธ เนียมกล่ํา

๒๐๔๙ นายภานุพงษ สายเพชร ๒๐๖๙ นายอลงกรณ สิงหวี

๒๐๕๐ นายชนะวงศ ทองพาด ๒๐๗๐ นายธีรศักดิ์ เทพบํารุง

๒๐๕๑ นายวสันต จันทรลอย ๒๐๗๑ นายปญญา ครุธทา

๒๐๕๒ นายณัฐพล บุญญานุสาสน ๒๐๗๒ นายมรุพงษ พงษบัว

๒๐๕๓ นายศรายุทธ ซื่อสัตย ๒๐๗๓ นายวิศรุต ชุมคงดํา

๒๐๕๔ นายกฤษณะ หนูสีแกว ๒๐๗๔ นายวัฒพงค พิกุลงาม

๒๐๕๕ นายอนุกุล หวังดี ๒๐๗๕ นายอานนท อ่ําบัววัน

๒๐๕๖ นายศักรินทร ฉิมวาส ๒๐๗๖ นายประวิทย ทองหมุน

๒๐๕๗ นายสมเดช พวงมณี ๒๐๗๗ นายกฤษฏ บุดดาซุย

๒๐๕๘ นายณกรณ บุญธรรมาภิบาล ๒๐๗๘ นายสมโภชน รุงเรือง

๒๐๕๙ นายกูดาวุฒิ นิแมเราะ ๒๐๗๙ นายณัฐพงษ สินพิทักษ

๒๐๖๐ นายกิตติศักดิ์ นิ่มวัฒน ๒๐๘๐ นายภิธิชัย สอาดเมือง
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๒๐๘๑ นายอดิสรณ ลาภพระแกว ๒๑๐๑ นายชนมปกรณ โพธิ์เจริญ

๒๐๘๒ นายอัครพงษ ลงธง ๒๑๐๒ นายยุทธนา ทองเนื้อนิ่ม

๒๐๘๓ นายสุภณัช คุณประสพ ๒๑๐๓ นายจักรพันธุ บรรลือสิน

๒๐๘๔ นายโกสินทร ศรีมณี ๒๑๐๔ นายนุกูล อุนนันตะ

๒๐๘๕ นายอัครเดช ทองชัย ๒๑๐๕ นายกฤษดา สารสิทธิ์

๒๐๘๖ นายจักรพันธ เจกจั่น ๒๑๐๖ นายชานน โชติธรรมโม

๒๐๘๗ นายกันตพัฒน ศรีสนธ ๒๑๐๗ นายณัฐ สุขสมกิจ

๒๐๘๘ นายนิธาร ปนหอม ๒๑๐๘ นายธีระพงค จันทวงค

๒๐๘๙ นายราธา จุนเจือ ๒๑๐๙ นายกฤษิกร โพธิ์ขวัญ

๒๐๙๐ นายอาณัติ เพชรสุวรรณ ๒๑๑๐ นายวรรธนัย พุทธิมา

๒๐๙๑ นายภิสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ ๒๑๑๑ นายณัฐกร คุมทรัพย

๒๐๙๒ นายพงศพิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์ ๒๑๑๒ นายธเนตร ดีเทศ

๒๐๙๓ นายชลวิทย บางประดิษฐกุล ๒๑๑๓ นายทศพล นาคจรุง

๒๐๙๔ นายกรณรงค หนูชู ๒๑๑๔ นายชาญชัย พุมพวง

๒๐๙๕ นายพรอมพล ซารัมย ๒๑๑๕ นายโกเมนทร แจงจันทร

๒๐๙๖ นายจิรเดช สัมมาขันธ ๒๑๑๖ นายนิพล คุณทวีสิน

๒๐๙๗ นายศรัณพัตถ วันจิ๋ว ๒๑๑๗ นายสุรศักดิ์ กิ่งสําโรง

๒๐๙๘ นายธนัช บุญครุฑ ๒๑๑๘ นายวิสิทธิศักดิ์ จินตนาวงศ

๒๐๙๙ นายภาณุมาศ เจริญบุญ ๒๑๑๙ นายอภินันท สังสูงเนิน

๒๑๐๐ นายสิทธิศักดิ์ ตระกูลทอง ๒๑๒๐ นายโกสีย เกิดศุข

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
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๒๑๒๑ นายฟูนัน พละสิทธิ์ ๒๑๔๑ นายเกียรติศักดิ์ เขื่อนแกว

๒๑๒๒ นายฤชากร คชไพร ๒๑๔๒ นายจิรภัทร กิตติศัพทขจร

๒๑๒๓ นายอภิเชษฐ สีสุกใส ๒๑๔๓ นายไชยยศ มิตรเชื้อชาติ

๒๑๒๔ นายพรเทพ คลายคลึง ๒๑๔๔ นายวรากร สุขทวี

๒๑๒๕ นายราซาฮา บือซา ๒๑๔๕ นายนิฐิพงษ เดชวารี

๒๑๒๖ นายวรโชติ แกวประดับ ๒๑๔๖ นายภุมเรศ เสือสุวรรณ

๒๑๒๗ นายสาธิต อินทรสุข ๒๑๔๗ นายกนกพล อุดมถิ่น

๒๑๒๘ นายมนชัย พุมชาวสวน ๒๑๔๘ นายอนุสรณ วาสสนิท

๒๑๒๙ นายพงศพิสุทธิ์ ทวีศรี ๒๑๔๙ นายสุเมตร รัตนบุรี

๒๑๓๐ นายณรงคเดช สถิตยนอย ๒๑๕๐ นายจิรวัฒน แสนสวนจิต

๒๑๓๑ นายสิทธิโชค หมืนราม ๒๑๕๑ นายเด็ดดวง ไขนุน

๒๑๓๒ นายพงศพัศ น้ําดอกไม ๒๑๕๒ นายกฤษดา อางลี

๒๑๓๓ นายธีรยุทธ ศรีอัมพร ๒๑๕๓ นายวีรยุทธ บุญศรี

๒๑๓๔ นายสมชาย มีคุณ ๒๑๕๔ นายวีรวุฒิ บุญศรี

๒๑๓๕ นายจิรวัฒน หนูแกว ๒๑๕๕ นายอภิชาติ นาคนิยม

๒๑๓๖ นายวิชัย ไผปอง ๒๑๕๖ นายพงษศักดิ์ คงจรัส

๒๑๓๗ นายไพรัช สุทธิโพธิ์ ๒๑๕๗ นายเกรียงไกร ไทยธานี

๒๑๓๘ นายศรัณยู สโรบล ๒๑๕๘ นายสุทธิพงษ ไทยธานี

๒๑๓๙ นายชรินทรเทพ จันจอน ๒๑๕๙ นายทิฆัมพล โคตรชมภู

๒๑๔๐ นายศิวนาถ จันทรักษ ๒๑๖๐ นายศตวรรษ เพ็งพูน
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๒๑๖๑ นายมนตรี เสมาทอง ๒๑๘๑ นายศุภณัฐ เจริญพรรณ

๒๑๖๒ นายธนกร พลศักดิ์ ๒๑๘๒ นายวัชรพงษ ชาญณรงค

๒๑๖๓ นายวิฑูร อ่ําพุธ ๒๑๘๓ นายเอกพล สีนาทนาวา

๒๑๖๔ นายภทรดนัย มะเสริฐ ๒๑๘๔ นายอนุชา แขนนอก

๒๑๖๕ นายยุทธนา ชื่นวิเศษ ๒๑๘๕ นายพงศธร ไชยอัษฎาพร

๒๑๖๖ นายอุทิศ ธรรมสุรินทร ๒๑๘๖ นายสัมพันธ นามแสง

๒๑๖๗ นายณัฐกนธ สุขบุตร ๒๑๘๗ นายรังสรรค นามแสง

๒๑๖๘ นายวิเชียร ขอนอมกลาง ๒๑๘๘ นายคงสิทธิ์ คุมวงศดี

๒๑๖๙ นายศิริชัย คงสนิท ๒๑๘๙ นายจักรพงษ วิพรรณะ

๒๑๗๐ วาที่รอยตรีอุกฤษฏ อุดมทรัพยสันติ ๒๑๙๐ นายวัชระ ศุภเกตุ

๒๑๗๑ นายพิสิฐพงศ สวนดี ๒๑๙๑ นายกิตติธร บรรจงจิตร

๒๑๗๒ นายอาทิตย ลิ่วไอศวรรย ๒๑๙๒ นายวิชิต พุมพฤกษ

๒๑๗๓ นายวีรวิชญ ยินเยื้อน ๒๑๙๓ นายภูษิต ศีลเกียรติศักดิ์

๒๑๗๔ นายอดินันท ขจิตสุวรรณ ๒๑๙๔ นายวชิระ โกมลวิชญ

๒๑๗๕ นายราชันย เพ็ชรสูงเนิน ๒๑๙๕ นายวุฒิพงษ กิ่งกาน

๒๑๗๖ นายพัสกร แดงดวง ๒๑๙๖ นายปยพันธุ เติมสุขอภินันท

๒๑๗๗ นายเอก โพธิคากร ๒๑๙๗ นายกิตติบดี เขื่อนสุวงค

๒๑๗๘ นายภูเบศร ดอนอุบล ๒๑๙๘ นายเสนีย สิริวรรณโน

๒๑๗๙ นายจักรพงษ บุญกอ ๒๑๙๙ นายวิพากษ นาคหฤทัย

๒๑๘๐ นายศิริพิทักษ สันทอง ๒๒๐๐ นายรัฐพล ศรีจันทรอินทร
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๒๒๐๑ นายภานิน ปุริสาร ๒๒๒๑ นายวรวิท ทองโรย

๒๒๐๒ นายจตุพร คําบอนพิทักษ ๒๒๒๒ นายจักรี พลเรือง

๒๒๐๓ นายสันติ สมานรักษ ๒๒๒๓ นายภาคภูมิ ตันซู

๒๒๐๔ นายสมชาย เหี่ยวทอง ๒๒๒๔ นายรุงเรือง หนูไธสง

๒๒๐๕ นายธนานนท บุญสวัสดิ์ ๒๒๒๕ นายคณาธิป ออนตา

๒๒๐๖ นายบรรพต นันทโพธิ์เดช ๒๒๒๖ นายณัฐวรรธน วัฒนพงษโภคิณ

๒๒๐๗ นายธาราเทพ อริยบัณฑิต ๒๒๒๗ นายศุภกร ขับรอง

๒๒๐๘ นายจตุรงค จันทะเดช ๒๒๒๘ นายสิทธิพงศ เวียงสันเทียะ

๒๒๐๙ นายศุภฐา อินา ๒๒๒๙ นายปรัชศณนก พรหมดนตรี

๒๒๑๐ นายวชิรุตม ประกอบกิจ ๒๒๓๐ นายสิทธิพล กําจรเกียรติกุล

๒๒๑๑ นายศุภกร ธรรมวงค ๒๒๓๑ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไพโรจน

๒๒๑๒ นายศุภชัย ทวีสุข ๒๒๓๒ นายรัชวนนท โพธิติพิสิฐ

๒๒๑๓ นายสุภัทรพงค กงแกว ๒๒๓๓ นายรัฐพงศ กลาจงยิ่ง

๒๒๑๔ นายษัฑวัต นรินทรวรกุล ๒๒๓๔ นายชิติพัทธ บังทองหลาง

๒๒๑๕ นายชนินทร หนูนิล ๒๒๓๕ นายลิขิต เพ็งคลาย

๒๒๑๖ นายกิตติภูม เมาน้ําพลาย ๒๒๓๖ นายนันทวุฒิ บัวสอง

๒๒๑๗ นายจักรพงษ มาลี ๒๒๓๗ นายธนาวัฒน จันทรบาง

๒๒๑๘ นายธัชชัย จันทรคง ๒๒๓๘ นายพงศกร เรืองศิลป

๒๒๑๙ นายสุพัฒน บุญนิตย ๒๒๓๙ นายมูฮํามัดลีกี เจะอูมาร

๒๒๒๐ นายมณเฑียร จันทรตะเคียน ๒๒๔๐ นายมูฮัมหมัดฮัมดี อูเซ็ง

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๒๒๐๑ - ๒๒๔๐
สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๑ อาคารเยาวมาลยอุทิศ-ปยราชบพิตรปดิวรัดา หอง ๑๕๗



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๒๒๔๑ นายมะอัสลัน มะ ๒๒๖๑ นายภักตกฤตย แกวประภาค

๒๒๔๒ นายจักริน ชัยพัฒน ๒๒๖๒ นายจักรพันธ คชสิงห

๒๒๔๓ นายพัสกร แกวหลวง ๒๒๖๓ นายณัฐพงษ ศรีสมบูรณ

๒๒๔๔ นายจักรภัทร บุญอุไร ๒๒๖๔ นายณัฐพล พึ่งธรรม

๒๒๔๕ นายอับดุลฮาลิม กาเจ ๒๒๖๕ นายพลสฤษฏ ตรีสุคนธ

๒๒๔๖ นายปรีชา มุลกัลยา ๒๒๖๖ นายณัฐพร ภูพลับ

๒๒๔๗ นายมงคล สุขแกว ๒๒๖๗ นายทนงศักดิ์ เตชนันท

๒๒๔๘ นายประภาส วนทอง ๒๒๖๘ นายธชย ทับทรวง

๒๒๔๙ นายสาโรจน เพชรจู ๒๒๖๙ นายนิธิสิทธิ์ มาหลวง

๒๒๕๐ นายอนุชา เรืองเกษา ๒๒๗๐ นายสันติพงษ ฝกความดี

๒๒๕๑ นายจําปา พงษสุวรรณ ๒๒๗๑ นายเรอิจิ ปาคํา

๒๒๕๒ นายสามารถ จวงจันทร

๒๒๕๓ นายสมภพ แซเอี้ย

๒๒๕๔ นายสมชาย บิสลาม

๒๒๕๕ นายพสุ ดวงแกว

๒๒๕๖ นายฐาปกรณ บุญใช

๒๒๕๗ นายณภัทร ทรัพยแจม

๒๒๕๘ นายศราวุฒิ กันทะมูล

๒๒๕๙ นายอังศุธรณ ฤทธิพันธพงษ

๒๒๖๐ นายนกานต สิงนวน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 
ผูสมัครหนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๒๒๔๑ - ๒๒๗๑
สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๑ อาคารเยาวมาลยอุทิศ-ปยราชบพิตรปดิวรัดา หอง ๑๕๘



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๓๐๐๑ นายกฤษดา จูละยานนท ๓๐๒๑ นายกมล แสงสวาง

๓๐๐๒ นายวีระพงศ พันธวิเศษ ๓๐๒๒ นายณัฐพล ดีสวัสดิ์

๓๐๐๓ นายนพวงศ เสาเวียง ๓๐๒๓ นายฉกาจวิชช จึงเฟองฟูศิลป

๓๐๐๔ นายนิพิฐพนธ ฤกษเอี่ยมขจร ๓๐๒๔ นายวีรนัด ตรีรส

๓๐๐๕ นายพีรเชษฐ คําชมภู ๓๐๒๕ นายระวีพันธ กระวีพันธ

๓๐๐๖ นายนาทธชัย ปลองสูงเนิน ๓๐๒๖ นายอรรถพล เทียมเมือง

๓๐๐๗ นายณัฐชัย ถิ่นทับ ๓๐๒๗ นายปฐมพร รัตนสําเนียง

๓๐๐๘ นายอัครินทร อภิพัชรธัญโชติ ๓๐๒๘ นายสมสิทธิ์ พยอม

๓๐๐๙ นายสุรพันธ อรรคบุตร ๓๐๒๙ นายปฐมพงศ เจียมอยู

๓๐๑๐ นายจิรวัฒน เหมืองพุน ๓๐๓๐ นายวุฒิไกร วินทะไชย

๓๐๑๑ นายสืบตระกูล ทัศนพงศไพบูลย ๓๐๓๑ นายวัชรพงษ ขุนณรงค

๓๐๑๒ นายประจักษ เจริญธรรม

๓๐๑๓ นายอํานาจ สาละ

๓๐๑๔ นายสุทธิพร ชุมภูทอง

๓๐๑๕ นายสุจินดา เพียอม

๓๐๑๖ นายยุทธพงษ สมดีตี

๓๐๑๗ นายชาติชาย พลเรือง

๓๐๑๘ นายปณณวัฒน นวลจันทร

๓๐๑๙ นายรุจวิชญ บุญมี

๓๐๒๐ นายธนวุฒิ ศิริมา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๓  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ ๓๐๐๑ - ๓๐๓๑

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๕๘



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๔๐๐๑ นางสาวหทัยรัตน ธีระกาญจน ๔๐๒๑ นายวุฒิชัย ศรีสุข

๔๐๐๒ นางสาวศิริรัตน สงคราม ๔๐๒๒ นายสมศักดิ์ เทพกําเนิด

๔๐๐๓ นายคมเคียว แสงอรุณ ๔๐๒๓ นายสาโรช ละอองศิริวงศ

๔๐๐๔ จ.ส.อ.อธิวัฒน แกวนิล ๔๐๒๔ นายสิปปนนท สิงหจารุ

๔๐๐๕ นายคมสัน สามสาลี ๔๐๒๕ นายอํานาจ สุวรรณ

๔๐๐๖ นายชานนท เต็มใจ ๔๐๒๖ นายกฤษณะ สายทอง

๔๐๐๗ นายปญญา สุยะลังกา ๔๐๒๗ นายภาสกร บุญมาก

๔๐๐๘ นายอัยรัตน เรืองศรี ๔๐๒๘ นายจิรเจษฎ สุขคง

๔๐๐๙ นายอมรศักดิ์ โพธิ์แกว ๔๐๒๙ นายเจษฎา ตันตนันตา

๔๐๑๐ นายจิณณวัตร อนันทมาศ ๔๐๓๐ นายวิธวัชน ภูศิริ

๔๐๑๑ นายพจนชเนศ มุงมาไพรี ๔๐๓๑ นายวิชชุกร ยศไกร

๔๐๑๒ นายรัฐศักดิ์ โกษะโยธิน ๔๐๓๒ นายอิทธิพล รอดแปน

๔๐๑๓ นางสาวชลินันท เศวตพันธ ๔๐๓๓ นายสุริยา วันทา

๔๐๑๔ นางสาวศุภลักษณ วงศเมฆ ๔๐๓๔ นายยุทธนา ศรีศิริ

๔๐๑๕ นายยุทธพล สกุลหลง ๔๐๓๕ นายสุทธิชัย ปนวงค

๔๐๑๖ นายศราวุฒิ คงขวัญ ๔๐๓๖ นายธวัชชัย สิงหปอม

๔๐๑๗ นายสุทธิชัย สีงาม ๔๐๓๗ นายพิษณุ ริยาพันธ

๔๐๑๘ นายสิทธิศักดิ์ ไหวพินิจ ๔๐๓๘ นายวรวิทย พยัฆโช

๔๐๑๙ นายอัศวิน มุงนากลาง ๔๐๓๙ นางสาวจุฑาพร จองใหม

๔๐๒๐ นายวิศวุฒิ ฉัตรชัยเจริญสุข ๔๐๔๐ นายธนวัฒน จุนหัวโทน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๔  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางกล  ตั้งแตเลขที่ ๔๐๐๑ - ๔๐๔๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๑ อาคารเยาวมาลยอุทิศ-ปยราชบพิตรปดิวรัดา หอง ๑๖๓



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๔๐๔๑ นายสมพล พนุแสง ๔๐๖๑ วาที่ ร.ต.กฤษณัฏฐ มะวงศไว

๔๐๔๒ นายศรุต เอื้ออภิศักดิ์ ๔๐๖๒ วาที่รอยตรีกฤตภัค แปลงดี

๔๐๔๓ วาที่ ร.ต.ทศวรรษ รักสกุล ๔๐๖๓ นางสาววิภาวรรณ ทบอุต

๔๐๔๔ นายธงยุทธ บัวบาน ๔๐๖๔ นายพณรักษ นอยทรงค

๔๐๔๕ นายจตุรงค แกวสุรินทร ๔๐๖๕ นายธนาสรรค สังขแกว

๔๐๔๖ นายธนากร แกวสวาง ๔๐๖๖ นายธวัชชัย เนติทวีทรัพย

๔๐๔๗ นายไพฑูรย ตรีตรง ๔๐๖๗ นายพูลเทพ ปานแดง

๔๐๔๘ นายถิรพัฒน รักษาแกว ๔๐๖๘ นายชัชวาลย พูนวศินมงคล

๔๐๔๙ นายธีระชัย ชูภู ๔๐๖๙ นายเกรียงไกร แปลกโฉม

๔๐๕๐ นายวโรตม คุปตานนท ๔๐๗๐ นายธนาวุฒิ วัชชวงษ

๔๐๕๑ นายทรงธรรม เหลาสุวรรณ ๔๐๗๑ นายวรวุฒิ อัมโร

๔๐๕๒ นายกฤษณรัช ศรีพันธุ ๔๐๗๒ นายจําเริญ สุวรรณเสาร

๔๐๕๓ นายสุขสวัสดิ์ คงกลา ๔๐๗๓ นายกฤษฎางค เครือสุวรรณ

๔๐๕๔ นายปยะวัฒน กองสุข ๔๐๗๔ นายกีรติ ศรีเมือง

๔๐๕๕ นายโฆษิต ทวีสุข ๔๐๗๕ นางสาววีนัส สุมนเตชะรัตน

๔๐๕๖ นายทวีทรัพย กิตติวรากูล ๔๐๗๖ นางสาวศิริรัตน เถาธรรมพิทักษ

๔๐๕๗ นายเอกชัย ยอยแกว ๔๐๗๗ นายเกริกศักดิ์ นาเลี้ยง

๔๐๕๘ นายศิวานินท สินธันยพงศ ๔๐๗๘ นายวิศรุต ปญญา

๔๐๕๙ นายนุวัต คงเกตุ ๔๐๗๙ นายสัมพันธ สุดเสนหา

๔๐๖๐ นายอังกูร ศรีจันทรา ๔๐๘๐ นายธนกร จะชันรัมย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๔  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางกล  ตั้งแตเลขที่ ๔๐๔๑ - ๔๐๘๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๑ อาคารเยาวมาลยอุทิศ-ปยราชบพิตรปดิวรัดา หอง ๑๖๔



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๔๐๘๑ นายสุทธา บุญสนอง ๔๑๐๑ นายณัฐนันท บัวเจริญ

๔๐๘๒ นางสาวอมรรัตน ชูรัตน ๔๑๐๒ นายวรเดช สมชัย

๔๐๘๓ นายนํานิมิต ดิษทับ ๔๑๐๓ นายพชรพล พลเยี่ยม

๔๐๘๔ นายธนาคาร คายชัยภูมิ ๔๑๐๔ นายณัฐพงศ พักไพโรจน

๔๐๘๕ นายพนัสพนธ ตะกรุดแกว ๔๑๐๕ นายสิริวัฒน เสารแดน

๔๐๘๖ นายชัชวาลย สาสันเทียะ ๔๑๐๖ นายกวิน ชัยเทพ

๔๐๘๗ นายภูวดล หอเพ็ชร ๔๑๐๗ นายวุฒิชัย เหลือสุข

๔๐๘๘ นายสุกฤษฏิ์ สุกใส ๔๑๐๘ นายอุเทน เพชรหนุน

๔๐๘๙ นายจิตรกร วาลือศรี ๔๑๐๙ นายนิพนธ ยิ้มเจริญ

๔๐๙๐ นายวิทูร เสมอเหมือน ๔๑๑๐ นายภาคภูมิ เลื่องตระกูล

๔๐๙๑ นายอัตชัย ไชยชํานาญ ๔๑๑๑ นายสุลกิฟลี แวกะจิ

๔๐๙๒ นายพีรายุทธ จีนามูล ๔๑๑๒ นายเฉลิมพล หลวงเรื่อง

๔๐๙๓ นายณัฐพล มณีฉาย ๔๑๑๓ นายจิรายุทธ ฮวดสวัสดิ์

๔๐๙๔ นายภาณุพงษ ศรีสมบูรณ ๔๑๑๔ นายปรีชา บุรีศรี

๔๐๙๕ นายศราวุธ มะอาจเลิศ ๔๑๑๕ นายพงษพันธ สนิทพันธ

๔๐๙๖ นายวรวิทย เนตรวีระ ๔๑๑๖ นายสุธางค อุดมวิทย

๔๐๙๗ นายวารุต ศิริสุมทุม ๔๑๑๗ นายสุกรี ยาโกะ

๔๐๙๘ นายเสริมศักดิ์ เวียงวิเศษ ๔๑๑๘ นางสาวศิวาพร บุญมีมา

๔๐๙๙ นายนริศ โสมทัศ ๔๑๑๙ นายสุทธิพงษ โตปนใจ

๔๑๐๐ นายสันติ แกวอามาตย ๔๑๒๐ นายฉัฐพล พวงสมบัติ
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๔๑๒๑ นายวันอัศรี เจะอาลี ๔๑๔๑ นายคมกฤช บุตรโยธี

๔๑๒๒ นายสมยศ ภูภักดีพันธ ๔๑๔๒ นายวิสิทธิ์ เอี่ยมทรัพยเอนก

๔๑๒๓ นายพงศธร แสงปาน ๔๑๔๓ นายปริญญา ปาละสานต

๔๑๒๔ นายนราวุฒิ ศรีแสง ๔๑๔๔ นายนําโชค สังขแกว

๔๑๒๕ นายอนุวัฒน พิงคะยอม ๔๑๔๕ นางสาวอรุณโรจน ศรีเจริญโชติ

๔๑๒๖ นายศิริชัย ศิริชนะ ๔๑๔๖ นายสุรชัย เพงงาม

๔๑๒๗ นายจักรพล บุญศรี ๔๑๔๗ นายธีระพงษ วีระเดช

๔๑๒๘ นายอภิเทพ สุวงศเครือ ๔๑๔๘ นายเจตภพ อินทรชุมนุม

๔๑๒๙ นายวัชรพงศ ศิลมีสัตย ๔๑๔๙ นายนันทพล มะปะเท

๔๑๓๐ นายปรเมศวร อนุพันธิกุล ๔๑๕๐ นายชาตรี คีรีภูวดล

๔๑๓๑ นายสุภัทรชัย รองทอง ๔๑๕๑ นายซีฮาบุดดิน สกุลดิเยาะ

๔๑๓๒ นายธีรศักดิ์ ฤทธิเดช ๔๑๕๒ นายปรีชา ศรีสุวรรณ

๔๑๓๓ นางสาวพัชรา สุภาวงษ ๔๑๕๓ นายอนุวัฒน ศรีสอน

๔๑๓๔ นายอักขรายุทธ พิศิษฐวานิช ๔๑๕๔ นางสาวธีรนันท วิรุฬหภูติ

๔๑๓๕ นายชาญยุทธ ทองจินดา ๔๑๕๕ นายเอกรินทร กระแสร

๔๑๓๖ นายเวทิตย ฤทธิ์รอด ๔๑๕๖ นายวัชรพันธ ทองสมิง

๔๑๓๗ นายธิติวัฒน อัครลิขิตนานนท ๔๑๕๗ นายวรกฤต มงคลศิริ

๔๑๓๘ นายพงศพันธ รัศมีลิ่มทอง ๔๑๕๘ นายชาญณรงค บุนนาค

๔๑๓๙ นายภิญโญ นาควะรี ๔๑๕๙ นายรุงโรจน ยิ่งยง

๔๑๔๐ นายสามารถ งามแฉลม ๔๑๖๐ นายวีระศักดิ์ สงสุรีย
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๔๑๖๑ นายวิทยา หลาสูงเนิน ๔๑๘๑ นายสมพร แซหงอ

๔๑๖๒ นายศักดิ์สิทธิ์ สุขบํารุง ๔๑๘๒ นายชัชวาลย คิดสําเร็จ

๔๑๖๓ นายจีระ จันทโค ๔๑๘๓ นายสิริศักดิ์ ชูประสูติ

๔๑๖๔ นายณัฐพล จันทรอินทร ๔๑๘๔ นายเสกสรรค แกวตางนอก

๔๑๖๕ นายกิตติพงษ ราชเจริญ ๔๑๘๕ นายณัฐพงศ แสงสวาง

๔๑๖๖ นายชยุตมพงศ ถวิลวงศ ๔๑๘๖ นายณรงคศักดิ์ ชูดวงจันทร

๔๑๖๗ นายพิสิษฐ ฟกสุขจิตต ๔๑๘๗ นางสาวศศิรินนา ชมชื่น

๔๑๖๘ นายนพพร สอนราษฎร ๔๑๘๘ นายปรเมศวร แกวทองดี

๔๑๖๙ นายอรามพงศ ดีอินทร ๔๑๘๙ นายณัฐพล ผลสมบูรณ

๔๑๗๐ นายเอกชัย ศรีวะปะ ๔๑๙๐ นางสาวสมพิศ การะเกศ

๔๑๗๑ นายอนุชา เขื่อนสอง ๔๑๙๑ นายรัชติกร ศรีสุวรรณ

๔๑๗๒ นายรุสวัน เบ็ญฮาวัน ๔๑๙๒ นายณัฐวร ศรีวิเศษ

๔๑๗๓ นายมงคล พรมจันทึก ๔๑๙๓ นายบริพัฒน คมดี

๔๑๗๔ นายจิรวัฒน แจมจันทร ๔๑๙๔ นายอนุวัตน รัตนเพชร

๔๑๗๕ นายกิติพัฒน ยศพรอนันต ๔๑๙๕ นายวุฒิชัย ชมคํา

๔๑๗๖ นายกําพล หนอแกว ๔๑๙๖ นายจุฬรัช ปานเจริญ

๔๑๗๗ นายนภดล ไชยกูล ๔๑๙๗ นายเตชินท รจพจน

๔๑๗๘ นายสุเมธี อินคําเชื้อ ๔๑๙๘ นายพงศจิระ แกวขาวใส

๔๑๗๙ นายวราพงษ อุนนุช ๔๑๙๙ นายสมพร บุญอินทร

๔๑๘๐ นายชวลิต บุญโต ๔๒๐๐ นายอนุสรณ เมืองแกว
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๔๒๐๑ นายธนยศ กุณะวงษ ๔๒๒๑ นายธนพล เจ็นเชี่ยวชาญ

๔๒๐๒ นายสิทธิวัฒน ถอนาวา ๔๒๒๒ นายพุทธวุฒิ สรรพกิจบํารุง

๔๒๐๓ นายกองยศ แจงยุทธศาสตร ๔๒๒๓ นายวุฒิชัย สุขสมบูรณ

๔๒๐๔ นายศุภชัย ยางสวย ๔๒๒๔ นายณธัญ ธนอัญญาพร

๔๒๐๕ นายคงศักดิ์ ปญญาคง ๔๒๒๕ นายรัตนวัฒน ไกรสังข

๔๒๐๖ นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ ๔๒๒๖ นายศรัณยรัชต พันคง

๔๒๐๗ นายอรรถชนะ อาวะภาค ๔๒๒๗ นายณัฐพร สกุลแกว

๔๒๐๘ นายบัญดิษ นันทะโคต ๔๒๒๘ นายลูอี ดาโอะ

๔๒๐๙ นายมูฮําหมัด หวังเลาะ ๔๒๒๙ นายภักดี งามสุทธิ

๔๒๑๐ นายพีรศุษม ปงวงศ ๔๒๓๐ นายกรัณย อาศัยผล

๔๒๑๑ นายพงษพัฒน หลาอุดม ๔๒๓๑ นายสุทธิชัย เมฆตรง

๔๒๑๒ นายฐาปนันท สละชีพ ๔๒๓๒ นายสุพจน ขันเงิน

๔๒๑๓ นายสุทธิศาสตร เรืองประโดก ๔๒๓๓ นายธีรยุทธิ์ คงทอง

๔๒๑๔ นางสาวรัตนา แกวกลา ๔๒๓๔ นายธีรรัตน ขาวประกอบ

๔๒๑๕ นายวีระพล ศุภวิมลพันธ ๔๒๓๕ นายสิทธิพร แพทยสกุล

๔๒๑๖ นายสิงหา มะโนเครือ ๔๒๓๖ นายนที ขุนศรีหวาน

๔๒๑๗ นายพรเทพ ตันดี ๔๒๓๗ นายปยะมิตร คงแปน

๔๒๑๘ นายปฐพล บัวทอง ๔๒๓๘ นายศักดา สาระทวย

๔๒๑๙ นางสาวพรเพ็ญ พุทธวงค ๔๒๓๙ นายศิตวิทย พูวณิชย

๔๒๒๐ นายชนินทร เชื้อผะกา ๔๒๔๐ นายสุทัศน อนุสรณเจริญ
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๔๒๔๑ นายเกรียงไกร พรหมภักดิ์ ๔๒๖๑ นายธนา เนื่องชมภู

๔๒๔๒ นายเฉลิมพล สีสม ๔๒๖๒ นางสุธินี มุทุสิทธิ์

๔๒๔๓ นายทักษิณ สดมพฤกษ ๔๒๖๓ นายพจนารถ ไชยทองศรี

๔๒๔๔ นายจีระศักดิ์ คําเหลือง ๔๒๖๔ นายเฉลิมวุฒิ ยศปนตา

๔๒๔๕ นายชาญวิทย ชมเชย ๔๒๖๕ นายณรงคพล บุษมงคล

๔๒๔๖ นายณรงค สวัสดี ๔๒๖๖ นายนพพล ออนจําป

๔๒๔๗ นายปฐมพงษ ปาหวาย ๔๒๖๗ นายสันติ สุมมาตย

๔๒๔๘ นางสายชล ชูใจ ๔๒๖๘ นางสาวภัทราภรณ ปอโนนสูง

๔๒๔๙ นายพีรวิชญ บัวหอม ๔๒๖๙ นายสุนทร ศิลปวงศ

๔๒๕๐ นายธนภัทร ภักดีวรวงศ ๔๒๗๐ นางสาววารี คําแสน

๔๒๕๑ นายศราวุธ ชาญเชี่ยว ๔๒๗๑ นายศักดิ์ณรงค ทรงเคารพ

๔๒๕๒ นางสาวยุวดี โพธิหมื่นทิพย ๔๒๗๒ นายโกวิทย ยอดแกว

๔๒๕๓ นายพงศเทพ ศรีประเสริฐ ๔๒๗๓ นายปญญา สุวรรณศร

๔๒๕๔ นายอรรณพ ประวีณวิสารท ๔๒๗๔ วาที่รอยตรีพิชญะ ศรีใส

๔๒๕๕ นายเชลงลักษณ ปยญาติ ๔๒๗๕ นางสาวสุนทรี ทวีทรัพยไพบูลย

๔๒๕๖ วาที่รอยตรีอาคม วันชุลี ๔๒๗๖ นายวิษณุ กิจกาญจนกุล

๔๒๕๗ นายภาคภูมิ ชางน้ํา ๔๒๗๗ นายพงษศิทร อินทฤทธิ์

๔๒๕๘ นายณรงคศักดิ์ เฉลิมศรี ๔๒๗๘ นางสาวจารุวรรณ ทองมีแสง

๔๒๕๙ นายกิตติภพ ประทุมชาติภักดี ๔๒๗๙ นายจักรกริช อิสโร

๔๒๖๐ นายธนพรรค ชุมพงศ ๔๒๘๐ นายไตรรงค คําภิละ
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๔๒๘๑ นายนที คุมปยะผล ๔๓๐๑ นายกฤษฎา ทองเนื้อหา

๔๒๘๒ นายวรพันธุ แกวประจบ ๔๓๐๒ นายจิโรตถ วิรัชกุล

๔๒๘๓ นายปวเรศวร ตีรนานุกูล ๔๓๐๓ นางสาวอารีรัตน เจือจาน

๔๒๘๔ นายอารีฟน หะรงค ๔๓๐๔ นายอนุสรณ นิ่มทรงประเสริฐ

๔๒๘๕ นายอรรถพร เอียดชุม ๔๓๐๕ นายวีระชาติ เวชกามา

๔๒๘๖ นายศักดิ์ชัย กลางประพันธ ๔๓๐๖ นายณัฐวุฒิ ทองงาม

๔๒๘๗ นายสุชาติ เพงการ

๔๒๘๘ นายอนุวัฒน ซูเดาะ

๔๒๘๙ นายพัฒนะ ชูพันธ

๔๒๙๐ นายทรงพล ศรีภูวง

๔๒๙๑ นายชัยวัฒน เวทโอสถ

๔๒๙๒ นายปยะพงษ แนนอุดร

๔๒๙๓ นายพรพงศ ชัยมีแรง

๔๒๙๔ นายณรงคฤทธิ์ ไทรแกว

๔๒๙๕ นายภากสร บรรเทิงสุข

๔๒๙๖ นายวิทยา เรืองจันทึก

๔๒๙๗ นายอัครพล เนียมวรรณ

๔๒๙๘ นายสุรศักดิ์ กังวล

๔๒๙๙ นายภัทรพล สําเภา

๔๓๐๐ นายชนธัญ นวกะคาม

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๔  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางกล  ตั้งแตเลขที่ ๔๒๘๑ - ๔๓๐๖

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๑ อาคารเยาวมาลยอุทิศ-ปยราชบพิตรปดิวรัดา หอง ๑๖๑๐
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๕๐๐๑ นายสุชาติ ศรีชู ๕๐๒๑ นายกฤษฎา มานะโส

๕๐๐๒ นายภานุวัฒน โคตรทะจักร ๕๐๒๒ นายธีรศักดิ์ ชูแกว

๕๐๐๓ นายนุกูล เพ็งมีศรี ๕๐๒๓ นายจักราวุธ หาดคํา

๕๐๐๔ นายธีรเดช กวีพราหมณ ๕๐๒๔ นายธาดา กัดมั่น

๕๐๐๕ นายอังกูร โชติอรรคณิต ๕๐๒๕ นายกิรพัต กล่ําเหม็ง

๕๐๐๖ นายพชรวัฒน เผือกขาว ๕๐๒๖ นายธวัชชัย เนื่องไชยศ

๕๐๐๗ วาที่รอยตรีดิเรก รัตนะ ๕๐๒๗ นายปกรณ พันธจิตวุฒิชัย

๕๐๐๘ นางสาววิชาณี หมื่นใจ ๕๐๒๘ นายอดิศร ธรรมบุตร

๕๐๐๙ นายชาญศักดิ์ ตะโพวิญู ๕๐๒๙ นายประจัดษ สรอยสน

๕๐๑๐ นายอนุรักษ สังขคร ๕๐๓๐ นายณรงคศักดิ์ มวงศรี

๕๐๑๑ นางสาววารีรัตน นาเลี้ยง ๕๐๓๑ นายกฤษดา เกษจรัญ

๕๐๑๒ นายปรัชญา ยะโส ๕๐๓๒ นายสุรชาติ อินแสง

๕๐๑๓ นายภวินท วัฒนเพ็ญไพบูลย ๕๐๓๓ นายมานัส เรงสูงเนิน

๕๐๑๔ นายเมธี โกลอง ๕๐๓๔ นายณัฐวุฒิ แกวแกมทอง

๕๐๑๕ นางสาวศศิฉาย บุญราวิกุล ๕๐๓๕ นายสมพร อัจฉฤกษ

๕๐๑๖ นางสาวกนกวรรณ ชลอสันติสกุล ๕๐๓๖ นางสาวจีรวรรณ มาตทอง

๕๐๑๗ นายวุฒิชัย วงศจันทร ๕๐๓๗ นายเพชรน้ําเอก นวลสําลี

๕๐๑๘ นายธนัท ตนประสงค ๕๐๓๘ นายปรีชา สังทิพย

๕๐๑๙ นายบุรฉัตร ขวดแกว ๕๐๓๙ นายภาณุวัฒน วิเชียรบรรณ

๕๐๒๐ นางสาวธมน ชานุวัตร ๕๐๔๐ นายภูริชญ เพชรหนุน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางโยธา  ตั้งแตเลขที่ ๕๐๐๑ - ๕๐๔๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๑ อาคารเยาวมาลยอุทิศ-ปยราชบพิตรปดิวรัดา หอง ๑๓๔
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๕๐๔๑ นายพันธนรินทร โสภานะ ๕๐๖๑ นายสิทธิศักดิ์ ริมสกุล

๕๐๔๒ นายภาคภูมิ ทรงสกุล ๕๐๖๒ นายพีรดนย พชระพงศกุล

๕๐๔๓ นายปฏิภาค กอบแกว ๕๐๖๓ นายกิตติพันธุ ขันชะลี

๕๐๔๔ นายเอกชัย โรจนชีวะ ๕๐๖๔ นายเกียรติพงศ สายเมือง

๕๐๔๕ นายอิสรพงษ ศิรบรรจงกราน ๕๐๖๕ นายวรพล วัฒนจึงโรจน

๕๐๔๖ นายภราดร ดวงจินดา ๕๐๖๖ นางสาวกาญจนา เจริญธนากร

๕๐๔๗ นายธัชพงษ ทองเฉลิม ๕๐๖๗ นางสาวรุจิมาส บรรจงเกลี้ยง

๕๐๔๘ นายสมเกียรติ นวลนุช ๕๐๖๘ นายฐากูร ไกรรินทร

๕๐๔๙ นางสาววริยา สุวรรณจักร ๕๐๖๙ นายชาญพิชิต กอนเทียน

๕๐๕๐ นายอนันต พันที ๕๐๗๐ นายศานิต ศรีอาคะ

๕๐๕๑ นายธันว จีนเสวก ๕๐๗๑ นายวรวุฒิ ทักหลํา

๕๐๕๒ วาที่รอยตรีวสันต วรรณพัฒน ๕๐๗๒ นายชาญณรงค ศรีแปลก

๕๐๕๓ นายราเมศวร สิ่งสิน ๕๐๗๓ นายรัฐพงษ นามวงษา

๕๐๕๔ นายเศกสรรค ดวงแกว ๕๐๗๔ นายปยภัทร วราอัศวปติ

๕๐๕๕ นายเทวาพร ฤทธิรงค ๕๐๗๕ นายภัทธพร เรืองฤทธิ์

๕๐๕๖ นายพิทักษ มั่นคง ๕๐๗๖ นายนพพล จันทรมา

๕๐๕๗ นายเผด็จ บุญคุม ๕๐๗๗ นายอานนท บูรณพันธ

๕๐๕๘ นายสุริรัสน ทองสุข ๕๐๗๘ นายภัทรพงศ ชวยมณี

๕๐๕๙ นายโตมร บุญหนุน ๕๐๗๙ นายพงษพันธ ไทยใจอุน

๕๐๖๐ นายอนุรักษ ดอกรักกลาง ๕๐๘๐ นายสุขุม ปติวัฒาลัย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางโยธา  ตั้งแตเลขที่ ๕๐๔๑ - ๕๐๘๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๑ อาคารเยาวมาลยอุทิศ-ปยราชบพิตรปดิวรัดา หอง ๑๓๕



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๕๐๘๑ นายนิพล เหม็งศรี ๕๑๐๑ นายนพดล จันทรสุวรรณ

๕๐๘๒ วาที่รอยตรีณัฐพล คงนนท ๕๑๐๒ นางสาวศลีจิตร น้ําจิตรวรา

๕๐๘๓ นายปญจภัทร คํามา ๕๑๐๓ นายราชันย อุคํา

๕๐๘๔ นายชาติชาตรี ภูบัณฑิต ๕๑๐๔ นายสันติ บัวกลาง

๕๐๘๕ นายณรงค แกววิเศษ ๕๑๐๕ นายจักรพล นาจวง

๕๐๘๖ นายอภัยพงษ อภัยราช ๕๑๐๖ นายอดิศักดิ์ ศรีศักดิ์นอก

๕๐๘๗ นายวิชญวิสิธิ์ ครองสุข ๕๑๐๗ นายศักดิ์ดา อนงค

๕๐๘๘ นายประมวล ดํารงมหาสวัสดิ์ ๕๑๐๘ วาที่รอยตรีแสนสุข แกวคํา

๕๐๘๙ นางสาวหทัยกาญจน จิฤดี ๕๑๐๙ นายมารุต สงคราม

๕๐๙๐ นายวรัญู สูสุข ๕๑๑๐ นายณัฐวุฒิ ดวงประทุม

๕๐๙๑ นายพัชรพล เสนะ ๕๑๑๑ นายประกิจ โชคอนุวัฒน

๕๐๙๒ นายณัฐพล อินทะนิน ๕๑๑๒ นายสุริยา เสนาจันทร

๕๐๙๓ วาที่รอยตรี หญิงดวงกมล คงเทพ ๕๑๑๓ นางสาววรางคณา ธาราเสาวรภย

๕๐๙๔ นายธนรัฐ ปรีชาจารย ๕๑๑๔ นายวงกต บัวคง

๕๐๙๕ นางสาวศิริพร ขานอยู ๕๑๑๕ นายพิเชษฐ วัฒนศรีมงคล

๕๐๙๖ นายเอกพจน สุดใจ ๕๑๑๖ นายถาวร เตาสุวรรณ

๕๐๙๗ นายอนุชา อุนคํา ๕๑๑๗ นายวิษณุกรณ ชัยภูมิ

๕๐๙๘ นายศักดิ์ดา หลาบรรเทา ๕๑๑๘ นายอมร สิงหมา

๕๐๙๙ นายสมเกียรติ หอมจันทึก ๕๑๑๙ วาที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ฟูวงศ

๕๑๐๐ นายจักรกฤษณ จุลนิล ๕๑๒๐ นายอิทธิพล บุญเกิด

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางโยธา  ตั้งแตเลขที่ ๕๐๘๑ - ๕๑๒๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร  อาคาร ๒  อาคารนิภานภดล  หอง ๒๑๑
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๕๑๒๑ นายวีรศักดิ์ ชมชื่นดี ๕๑๔๑ นายโชติวิทย เรืองอรุณ

๕๑๒๒ นายสุปยะ ดวงแกว ๕๑๔๒ นายวีระวุฒิ เพชรกาญจน

๕๑๒๓ นายญาณพงศ ประเสริฐประศาสน ๕๑๔๓ นายวรายุทธ เมี้ยนชัยภูมิ

๕๑๒๔ นายธนชาติ วีรชาติเมธี ๕๑๔๔ นายสุเมธี เจริญธรรม

๕๑๒๕ นายวัชรวีร วัฒนาดิลกกุล ๕๑๔๕ นายธนวัฒน วีระยุทธศิลป

๕๑๒๖ นายสุรสิทธิ์ คําวัฒนา ๕๑๔๖ นายกฤษณะ ศรีประสงค

๕๑๒๗ นายกษิดิศ สินโน ๕๑๔๗ นายธีระวิทย แทนบํารุง

๕๑๒๘ นายวุฒิไกร ศรีภูงา ๕๑๔๘ นางสาวทิพยวรินทร วงษวาลย

๕๑๒๙ นายนพดล รักษพงศ ๕๑๔๙ นายกฤษฎา ไทรพงษพันธุ

๕๑๓๐ นายวงศกร พงษภักดี ๕๑๕๐ นางสาวศุภาพิชญ จงกลกลาง

๕๑๓๑ นายณฐพงศ เอี่ยมเจริญ ๕๑๕๑ นายวสุ วิทยเขตปภา

๕๑๓๒ นายยุทธภูมิ หนองสิงห ๕๑๕๒ นายสุภชัย ชาออน

๕๑๓๓ นายศุภมิตร ภูเขมา ๕๑๕๓ นายเอกชัย วิภากูล

๕๑๓๔ นายพิชญ บุญสิทธิ์ ๕๑๕๔ นายนันทพัทธ ทรัพยกฤตยากุล

๕๑๓๕ นายสายัณต อารีวงค ๕๑๕๕ นายฐานธิษณ สุรบวร

๕๑๓๖ นายกรีพล นิ่มทอง ๕๑๕๖ วาที่ รอยเอกจตุพร พิพัฒนศรี

๕๑๓๗ นายศุภกิตติ์ กิจจะ ๕๑๕๗ นายศรัณยู ฟุงสูงเนิน

๕๑๓๘ นายภานุวัฒน วรวิเศษ ๕๑๕๘ นายสมบูรณ จวนเจริญ

๕๑๓๙ นายธีรวุฒิ มีธรณี ๕๑๕๙ นายธีรเดช ดําสง

๕๑๔๐ นายอภิวัฒน สวัสดิ์ปรุ ๕๑๖๐ นายพิเชฐ กลิ่นพงศ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางโยธา  ตั้งแตเลขที่ ๕๑๒๑ - ๕๑๖๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร  อาคาร ๒  อาคารนิภานภดล  หอง ๒๑๒
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๕๑๖๑ นายชุมพล ฉิมหลา ๕๑๘๑ นายอภินันท ตั้งเสริมวงศ

๕๑๖๒ นายธเนศ โตะดาม ๕๑๘๒ นายปฐน เอกชน

๕๑๖๓ นายพิสิษฐ ชูโต ๕๑๘๓ นายปฎิพัทธ แกวสองสี

๕๑๖๔ นายสราวุธ แกวกับเพชร ๕๑๘๔ นายศิริศักดิ์ พุมสวัสดิ์

๕๑๖๕ นายพิษณุ บุญธวัชศักดิ์ ๕๑๘๕ วาที่รอยตรีชัยตระการเดช เครือคํา

๕๑๖๖ นายวรวุธ สินธุระหัส ๕๑๘๖ นายวุฒิชัย ศรีนิยม

๕๑๖๗ นายอัครพล แสงโนนแดง ๕๑๘๗ นายวีรศักดิ์ ธรรมเพชร

๕๑๖๘ นายวรัญู บุญนาค ๕๑๘๘ นายปาณโชคชัย มีคุณ

๕๑๖๙ นายณัฐพงศ จริมา ๕๑๘๙ นายภาคภูมิ หงษอุเทน

๕๑๗๐ นางสาวพัชราภรณ เทพรังสฤษฎิ์ ๕๑๙๐ นางสาวศุภพัชรี จิตระวัง

๕๑๗๑ นายรัฐพงษ ออนเกตุพล ๕๑๙๑ นายขรรคชัย ชัยประดิษฐ

๕๑๗๒ นายนพพล ใสยิ่ง ๕๑๙๒ นายราวิน ใบบัว

๕๑๗๓ นายปกครอง คณานุรักษ ๕๑๙๓ นายชัยวิทย สุรินทร

๕๑๗๔ นายดนัย พระบาลี ๕๑๙๔ นายนิรุตติ ตุดมะเริง

๕๑๗๕ นายศรายุทธ ธิยารักษ ๕๑๙๕ นางสาวพิมพภัทรา พวงสุกระวัฒนะ

๕๑๗๖ นายทวุฒิ หลวงแกว ๕๑๙๖ นายขัตติยา เที่ยงจิตร

๕๑๗๗ นายศรัญู บัวอินทร ๕๑๙๗ นายธีระชัย ธีระเกตุ

๕๑๗๘ นายธีรพล ผิวผอง ๕๑๙๘ นางสาวสุนารี โพธิ์เงิน

๕๑๗๙ นายวิษณุ เหล็กราช ๕๑๙๙ นายจิรศักดิ์ คุมแควน

๕๑๘๐ นายดาราศักดิ์ หนูขาว ๕๒๐๐ นายพีระวุฒิ ไทยสยาม

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางโยธา  ตั้งแตเลขที่ ๕๑๖๑ - ๕๒๐๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร  อาคาร ๒  อาคารนิภานภดล  หอง ๒๑๓



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๕๒๐๑ นายนิธิพัฒน รุมฉิมพลี ๕๒๒๑ นายสมณะ ณ นคร

๕๒๐๒ นายสิทธิชัย สงแสง ๕๒๒๒ นายจอมยุทธ แสงจันทร

๕๒๐๓ นายอัครเดช เหมะธุลิน ๕๒๒๓ นายสหภูมิ เรืองไชย

๕๒๐๔ นายเผาพงศ เจริญสุข ๕๒๒๔ นายถาวร อินทรมณี

๕๒๐๕ นายกิตติพัฒน สากุล ๕๒๒๕ นายชยุต บุญแสงไทย

๕๒๐๖ นายอรรณพ อุชชิน ๕๒๒๖ วาที่เรือตรีวีรพงษ ชมภูนุช

๕๒๐๗ นายดรุณวัฒน สุวะศรี ๕๒๒๗ นายเจษฎา ตันวานิชกุล

๕๒๐๘ นายพศวัฒน อุนดี ๕๒๒๘ นายเอกชัย จันชนะกิจ

๕๒๐๙ นางสาวสุทธินี ทาเทพ ๕๒๒๙ นายพรเทพ สีกาวี

๕๒๑๐ นายธีรวัฒน เวชวงศวาน ๕๒๓๐ นายเลิศ เกิดชัยภูมิ

๕๒๑๑ นายโรจนศักดิ์ จาวงศ ๕๒๓๑ นางสาวณิชาดา บุญชูชวย

๕๒๑๒ นางสาวญณดา คะนะมะ ๕๒๓๒ นายธนากร สุเมฆะกุล

๕๒๑๓ นายมงคล พรหมสุขันธ ๕๒๓๓ นายศราวุธ ภูเฮือง

๕๒๑๔ นายวรณิสร กูลกิจ ๕๒๓๔ นายกิตติพิชญ แสงอราม

๕๒๑๕ นายรัตน วิวัฒนมนัสกุล ๕๒๓๕ นายนนทนันท มูลรัตน

๕๒๑๖ นายสิทธิชัย เพียรขุนทด ๕๒๓๖ นายไกรวิทย เพชรจุล

๕๒๑๗ นายสกุลชัย เวชกูล ๕๒๓๗ นายทศพล เพชรโรจน

๕๒๑๘ นางสาวศิราณี แซอึ้ง ๕๒๓๘ นายปติพนธ แสวงดี

๕๒๑๙ นายอภัย เบ็ญจพงศ ๕๒๓๙ นางสาวณิชกมล ศรีสวัสดิ์

๕๒๒๐ นายอภิวิชญ อินทิศ ๕๒๔๐ นายพงศกร โกษาวัง

๕๒๔๑ นายวิชาวุฒิ บัวขัวญ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางโยธา  ตั้งแตเลขที่ ๕๒๐๑ - ๕๒๔๑

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร  อาคาร ๒  อาคารนิภานภดล  หอง ๒๒๒



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๕๒๔๒ นายธีระภัทร มุทธากาญจน ๕๒๖๒ นายวินิต สุมพวง

๕๒๔๓ นายนัทธวุธ บุญมา ๕๒๖๓ นางสาวสุกัญญา แกวบุตร

๕๒๔๔ นายนิคม ขันทะพงษ ๕๒๖๔ นายกฤษณะ ปองพาล

๕๒๔๕ นายศักดิ์สิทธิ์ ค้ําคูณ ๕๒๖๕ นายกฤษฎา สุวรรณไตร

๕๒๔๖ นายธวัชชัย ทองไทย ๕๒๖๖ นายเจษฎา จันทรมานะ

๕๒๔๗ นายอนุพงษ ศรีพันลม ๕๒๖๗ นางสาวจันทิมา เปลี่ยนแปลง

๕๒๔๘ นายธีรภัทร ลอมลาย ๕๒๖๘ นายขจรพงศ นิ่มนวล

๕๒๔๙ นายเอกกฤษ ศรีนอย ๕๒๖๙ นายอนันต แสนทวีสุข

๕๒๕๐ นายปณณวัฒน ปรียานนท ๕๒๗๐ นายอนุวัฒน ชัยชวย

๕๒๕๑ นายจิรโรจน รูทํานอง ๕๒๗๑ นายกิตติศักดิ์ อุนเมือง

๕๒๕๒ นายศิวัช ธนะภักดิ์ ๕๒๗๒ นายรุงยศ ศาสนอนันต

๕๒๕๓ นายวสุภัทร กุเหล็กดํา ๕๒๗๓ นายกฤษณพงศ ขอพร

๕๒๕๔ นายธีระศักดิ์ เวสนุสิทธิ์ ๕๒๗๔ นายกวี พุทธพงษ

๕๒๕๕ นายดํารงรักษ ศรีนวลดี ๕๒๗๕ นางสาวอรอนงค โพธิวรรณ

๕๒๕๖ นางสาวนฤภัค สุวรรณไทย ๕๒๗๖ นายเจษฎา หนูตุด

๕๒๕๗ นายประกอบ สมบัตินนท ๕๒๗๗ นายจิตรกร สวัสดิ์รักษา

๕๒๕๘ นายสุทธินันท แอเดียว ๕๒๗๘ นางสาวปยดา หมื่นระยา

๕๒๕๙ นายสุริยะ การสมชน ๕๒๗๙ นายโสภณัฐ โอมี

๕๒๖๐ นายทรงพล มาฉาย ๕๒๘๐ นายธีระพงษ นามพรม

๕๒๖๑ นายณัฐพล พุทธให ๕๒๘๑ นายอดิศร เกษรแยม

๕๒๘๒ นายนิกร ถนอมเมฆ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง วิศวกร ๖   สังกัดฝายการชางโยธา  ตั้งแตเลขที่ ๕๒๔๒ - ๕๒๘๒

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร  อาคาร ๒  อาคารนิภานภดล  หอง ๒๒๓



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๖๐๐๑ นายสุรเชษฐ อุตรพงศ ๖๐๒๖ นางสาวรินทรลภัส ธนาวรวิสิทธิ์

๖๐๐๒ นางสาวสุพีรญา สาสิม ๖๐๒๗ นางสาวจันทรเพ็ญ สวางโสภา

๖๐๐๓ นางสาวฌิชญา ขวัญแกว ๖๐๒๘ นางสาวมัธนา บุญอาษา

๖๐๐๔ นางสาวพรพักตร สุวรรณผา ๖๐๒๙ นายทัชพล วงคคําผุย

๖๐๐๕ นายเหมันต เกิดทอง ๖๐๓๐ นางสาวนงนภสร ถามล

๖๐๐๖ นางสาวรจริน ชูดํา ๖๐๓๑ นางสาวศิราภรณ นิยมตรง

๖๐๐๗ นางสาวตลับทอง มาลากุล ๖๐๓๒ นางสาวสิริกานดา พึ่งพันธ

๖๐๐๘ นางสาวธิดารัตน สาหราย ๖๐๓๓ นางสาวนารี ลอยปลิว

๖๐๐๙ นางสาวชิตชญา โสมทองแดง ๖๐๓๔ นางสาวจารุวรรณ เจือจันทร

๖๐๑๐ นางสาวพรพรรณ ศรีสุวรรณ ๖๐๓๕ นางสาวสุธีรัตนกานธ เหล็กศรี

๖๐๑๑ นายอนุรักษ จันละออ ๖๐๓๖ นางสาวเพ็ญนภา บํารุงญาติ

๖๐๑๒ นางสาวมัณฑนา ทองอั๋น ๖๐๓๗ นางสาวจารุวรรณ ทิวจันทร

๖๐๑๓ นางสาววรางคณา ศิริวัฒน ๖๐๓๘ นางสาวโยธกา สะลิชะ

๖๐๑๔ นางสาวยุธิตา ศรีมาลูน ๖๐๓๙ นางสาวศิริพร ศรีจันทร

๖๐๑๕ นางสาวยุรวรรณ ผิวเหลืองดี ๖๐๔๐ นายชินวุฒิ วิมลรัตนปญญา

๖๐๑๖ นางสาวขวัญใจ ลุมรอย ๖๐๔๑ นางสาวประภัสสร ศิริปญญานุกูล

๖๐๑๗ นายยรรยง เกตุผาสุข ๖๐๔๒ นางสาวรัชนี แกวหาวงศ

๖๐๑๘ นางสาววารุณี วงศเตชะ ๖๐๔๓ นางสาวศิริเพ็ญ แพงมา

๖๐๑๙ นางสาวนิภาพร อินทร ๖๐๔๔ นางสาววรารัตน สกล

๖๐๒๐ นายกฤษณะ จันสนิท ๖๐๔๕ นางสาวกมลชนก ภมร

๖๐๒๑ นางสาวอัจฉรา สงศรี ๖๐๔๖ นางสาวสุวรรณี จันทรังษี

๖๐๒๒ นางสาวนพวรรณ พงษจีน ๖๐๔๗ นางสาวอุไรวรรณ ทองเมือง

๖๐๒๓ นางสาวสุปรียา พวงมาลี ๖๐๔๘ นางสาวเยาวลักษณ รอดสม

๖๐๒๔ นางสาววัลนิสา ดอกไม ๖๐๔๙ นางสาวพรสุดา จันทรเที่ยง

๖๐๒๕ นางสาวชลนิดา เชื้อรัมย ๖๐๕๐ นางสาวกอศิริ แกวสีงาม

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๖ ตําแหนง พนักงานการบัญชี ๖  สังกัดฝายการชางโยธา ตั้งแตเลขที่ ๖๐๐๑ - ๖๐๕๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร  อาคาร ๗  อาคารเทิดพระเกียรติ  หองประชุมใหญ
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๖๐๕๑ นางสุนัชฌา ชาวบานกราง ๖๐๗๖ วาที่รอยตรีหญิงพีระพรรณ มิ่งเชื้อ

๖๐๕๒ นายคมกฤช ฉิมพสุทธิ์ ๖๐๗๗ วาที่รอยตรีหญิงวัชรียา ทองเกียว

๖๐๕๓ นางสาวสุภาณี บางเสน ๖๐๗๘ นางศรันยา จันทรทรง

๖๐๕๔ นางสาวกัณฑิมา คมขํา ๖๐๗๙ นางสาวชุติมา ตุรงคเรือง

๖๐๕๕ นางสาวพรทิวา คําคลาย ๖๐๘๐ นางสาวสุพรรณษา ออนเกตุพล

๖๐๕๖ นางสาวพิศมัย โปดนอก ๖๐๘๑ นางสาวรุงทิวา ทองนุน

๖๐๕๗ นางสาวพัชราภรณ รอดดํา ๖๐๘๒ นางสาวรัตนา ชัยดี

๖๐๕๘ นางสาวจุฑาภรณ ยะอนันต ๖๐๘๓ นายอภิชัย จันตาวงค

๖๐๕๙ นางสาวณัฐสุดา คําแหง ๖๐๘๔ นางสาวสุภาพร ทิมชม

๖๐๖๐ นายปรีชา ถาลีพืช ๖๐๘๕ นางสาวกุลฑีรา บุตรชัยนนท

๖๐๖๑ นางสาวอัจฉราภรณ ผิวสําอางค ๖๐๘๖ นางสาวสุจีรา มวงพะเนา

๖๐๖๒ นางสาวศิริพรรณ กฤชพิทยเดชา ๖๐๘๗ นางสาวปยะธิดา นิลไสล

๖๐๖๓ นางสาวปรารถนา ทองวิรัตน ๖๐๘๘ นางสาวยุพา ผลโพธิ์

๖๐๖๔ นางสาวยุภาวดี เปงใจ ๖๐๘๙ นางสาวพัชราภา ดิสวัสดิ์

๖๐๖๕ นางสาวมยุรี สมศรี ๖๐๙๐ นายวรุตม คูรุงเรือง

๖๐๖๖ นางสาวศศิประภา ใจแกว ๖๐๙๑ นางสาวอัจฉรา กิตินันท

๖๐๖๗ นางสาวฑิคัมภรณ ระวังวงศ ๖๐๙๒ นางสาวนาตยา สรอยรักษา

๖๐๖๘ นายวีระวัฒน หลั่งแรงกิจ ๖๐๙๓ นางสาวจรินทิพย ฟกออน

๖๐๖๙ นางสาวจิราภรณ ขันเพชร ๖๐๙๔ นางสาวนฤมล แสงเงิน

๖๐๗๐ นางสาววิจิตรา แกวเงิน ๖๐๙๕ นางสาวไพลิน นิ่มพญา

๖๐๗๑ นางสาวนภาพร สายแกว ๖๐๙๖ นางสาวปนัดดา บุญไทย

๖๐๗๒ นางสาวพิมพพจี กําลังมาก ๖๐๙๗ นางสาวพัชรา รุงแสง

๖๐๗๓ นางสาวปภาวริน สุยะรา ๖๐๙๘ นายชัย เมฆินทรพันธุ

๖๐๗๔ นายวสุธา นกพัฒน ๖๐๙๙ นางสาวเพ็ญพรรณ สืบวาป

๖๐๗๕ นางสาวกาญจนา ณรงคฤทธิ์ ๖๑๐๐ นางสาวปทมาภรณ แกวพิศ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๖ ตําแหนง พนักงานการบัญชี ๖ สังกัดฝายการชางโยธา ตั้งแตเลขที่ ๖๐๕๑ - ๖๑๐๐

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร  อาคาร ๗  อาคารเทิดพระเกียรติ  หองประชุมใหญ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๖๑๐๑ นางสาวกฤติมา สุทธิวรรณ ๖๑๒๖ นางสาวภิญญาพัชญ แสงสุริยฤทธิ์

๖๑๐๒ นางสาวขนิษฐาพร ราชขันธ ๖๑๒๗ นางสาวสาลิณี ดวงทิพย

๖๑๐๓ นางสาวปภาวริณท วองไว ๖๑๒๘ นางสาวอนิสรินทร จินดาพันธ

๖๑๐๔ นายยศพงษ เดชกําจร ๖๑๒๙ นางสาววลัยพรรณ กนกเฉลิมวงษ

๖๑๐๕ นางสาวนันทิยา จันทรเลน ๖๑๓๐ นางสาวจิราวรรณ เซี่ยงฉี

๖๑๐๖ นางสาวจินดาภัทร นาคบํารุง ๖๑๓๑ นางสาวสรรพวิทา อัษฏณัฐโยธิน

๖๑๐๗ นางสาวภัทรวดี เวชรังษี ๖๑๓๒ นายวชิระ แกวสวาง

๖๑๐๘ นางสาวอนิสา ชลวิจิตร ๖๑๓๓ นางสาวสุรีย ยกเจริญ

๖๑๐๙ นางสาวนธีภรณ สิริพิชิตศุภผล ๖๑๓๔ นางสาวหทัยภัทร ทนยิ้ม

๖๑๑๐ นางสาวจุฑารัตน เลามั่ง ๖๑๓๕ นางสาวมัทนา บริสุทธิ์

๖๑๑๑ นางสาวเสาวลักษณ ทองกรณ ๖๑๓๖ นางสาวหทัยชนก ลุนนา

๖๑๑๒ นางสาวนัฐติพร ตระการจันทร ๖๑๓๗ นางสาวปรียาภรณ บุญสุข

๖๑๑๓ นางสาวการะเกด โสตรโชค ๖๑๓๘ นางสาวภัทรธีนันท สุวรรณประทีป

๖๑๑๔ นางสาวอรอุมา พลขันธ ๖๑๓๙ นางสาวฐิตาภรณ ชูรัตน

๖๑๑๕ นายเพลินจิตร พินธุรักษ ๖๑๔๐ นางสาวฑิฆัมพร วาจาชื่น

๖๑๑๖ นางสาวณพัชกร ประทุมพงษ ๖๑๔๑ นางสาวกาญจนา บุญเรียน

๖๑๑๗ นายนัฏกานต อินทรทอง ๖๑๔๒ นางสาวสาวิตรี สกลไพร

๖๑๑๘ นายสุชาติ คชกาญจน ๖๑๔๓ นางสาวจารุวรรณ ชวยอาษา

๖๑๑๙ นางสาวอธิษฐาน อินทยานนท ๖๑๔๔ นางสาววิไลวรรณ อํานวณคณะ

๖๑๒๐ นางสาวปภาวี เจริญจิตร ๖๑๔๕ นางสาวนันทิพร นุนยอย

๖๑๒๑ นางฉวีวรรณ แกนเกษ ๖๑๔๖ นางสาวขนิษฐา เพชรขจี

๖๑๒๒ นางสาวมณีรัตน จันทรเพ็ง

๖๑๒๓ นางสาวสุดา หมื่นศรี

๖๑๒๔ นางสาวน้ําฝน คณานัน

๖๑๒๕ นางสาวอาภรณ เอียดเพชร

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๖ ตําแหนง พนักงานการบัญชี ๖ สังกัดฝายการชางโยธา ตั้งแตเลขที่ ๖๑๐๑ - ๖๑๔๖

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร  อาคาร ๗  อาคารเทิดพระเกียรติ  หองประชุมใหญ



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

๗๐๐๑ นายสุรชัย แสงสุริยันต ๗๐๒๑ นางสาววิไลทิพย พันโยธา

๗๐๐๒ นางสาวชลีพร ปุยทอง ๗๐๒๒ นางสาวบุณศิริ ฟกหล่ํา

๗๐๐๓ นายพรหมมินทร นุมมาก ๗๐๒๓ นายโกสินทร ยังมี

๗๐๐๔ นายจีรวัฒน คงนาสร ๗๐๒๔ นายพงศกร ตัวมูล

๗๐๐๕ นายวุฒิพงศ ธนมาลาพงศ ๗๐๒๕ นายจีรศักดิ์ แจงขํา

๗๐๐๖ นายอริยะ สมบูรณพร ๗๐๒๖ วาที่รอยตรีเกียรติชัย ภักดีรอด

๗๐๐๗ นางสาวจันจิรา ศรีศิริสกุลชัย ๗๐๒๗ นายทัศนชัย ชงกรานทอง

๗๐๐๘ นายบรรพต หมีชนบท ๗๐๒๘ นายปฏิเวธ ธงยศ

๗๐๐๙ นางสาวชลธิชา ศุกระศร ๗๐๒๙ นายสันติ ศรีวิชัย

๗๐๑๐ นายสฤษฏโรจ จันทรเพิ่มพูนผล ๗๐๓๐ นายณัฐพล สิมานุรักษ

๗๐๑๑ นายรัฐศาสตร ฉัตรทองคํา ๗๐๓๑ นางสาวชัชฎา ชัยณรงค

๗๐๑๒ นายวิวัฒน พลไธสง ๗๐๓๒ นายฐณัฐภพ สมมัยธิรัชต

๗๐๑๓ นายชยุตม หังสเนตร ๗๐๓๓ นายมานพ เทียบทิมพ

๗๐๑๔ นางสาวธีรวรา ดวงพระจันทร ๗๐๓๔ นายเอกพันธ พากเพียร

๗๐๑๕ นายพุทธรักษา สิทธิปญญา ๗๐๓๕ นายศุภกิจ เสือสัมฤทธิ์

๗๐๑๖ นายคํารณ นาคมนต ๗๐๓๖ นายอนุชา สงาแสง

๗๐๑๗ นายกวิน ขานไพบูลย

๗๐๑๘ นางสาวสุพัตรา ขันเพชร

๗๐๑๙ นางสาวนาถลดา คุณานุสรณชัย

๗๐๒๐ นายคมกริช นวลคํา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๗  ตําแหนง วิศวกร ๖  สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

ตั้งแตเลขที่ ๗๐๐๑ - ๗๐๓๖

สอบ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร อาคาร ๕  อาคารภาณุรังษี หอง ๕๖๓



ระเบียบการสอบขอเขียน
ผูเขาสอบขอเขียนจะตองปฏิบัติตามคําสั่งและระเบียบการสอบโดยเครงครัด ดังนี.้-
๑. ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มสอบวิชาใดไปแลว ๓๐ นาที ไมวาจะเปนดวยเหตุใดก็ตาม  จะไมไดรับ

อนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น
๒. ตองแตงกายใหสุภาพ เรียบรอย ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนใหเปนสุภาพชน ผูแตงกายไมสุภาพ

เรียบรอย (สวมกางเกงยีนส เสื้อยืด รองเทาแตะ ฯลฯ) จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
๓. ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถายทางหนวยงานราชการออกใหไปแสดงตอเจาหนาท่ีคุม

สอบ มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหสอบโดยเด็ดขาด
๔. ผูเขาสอบจะตองนั่งตามเลขที่นั่งสอบ (เลขประจําตัวสอบ) และหองสอบที่การรถไฟแหงประเทศไทยกําหนดให

ผูใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดหองสอบ จะไมไดรับการตรวจใหคะแนน
๕.  หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ เอกสารตางๆ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องคํานวณ เครื่องมือสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกสทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณอื่นใดเขาไปในหองสอบ (อนุญาต   ใหใชเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตรได 
แต ไมอนุญาต ใหใชเครื่องคิดเลขที่สามารถโปรแกรมได * เฉพาะ หนวยที่ ๔ วิศวกร ๖ ฝายการชางกล  
หนวยที่ ๕ วิศวกร ๖ ฝายการชางโยธา  หนวยที่ ๖ พนักงานการบัญชี ๖ ฝายการชางโยธา  และหนวยที่ 
๗ วิศวกร ๖ ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม )

๖.  ใหใชกระดาษคําตอบที่การรถไฟแหงประเทศไทย ไดจัดไวใหเทานั้น
๗.  ใหเขียนชื่อเลขประจําตัวสอบในกระดาษคําตอบใหเรียบรอย หากปรากฏวาผูใดมิไดลงเลขประจําตัวสอบไวใน

กระดาษคําตอบ หรือลงเลขประจําตัวสอบไมตรงกับที่การรถไฟแหงประเทศไทยไดออกให หรือคําตอบที ่ ปรากฏในกระดาษ
เปนขอความที่ลอกกัน กรรมการจะงดการใหคะแนนในวิชานั้นๆ

๘.  กรณีแกไขคําตอบ (ขอสอบแบบปรนัย) ใหผูสอบขีดฆาคําตอบที่ไมตองการแลวเซ็นชื่อกํากับ ถาปรากฏ
คําตอบมากกวา ๑ คําตอบ กรรมการจะงดการใหคะแนนในขอนั้น ๆ

๙.  หามทําการคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ ตลอดจนกระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด
๑๐.  ขณะทําการสอบ หามพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก และหามออกจากหองสอบ เวนแต

จะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ ทั้งนี้ ถาผูสอบตองการสิ่งใดใหแจงเจาหนาท่ี
คุมสอบ

๑๑.  หามสูบบุหรี่ในหองสอบเด็ดขาด
        ๑๒.  ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาท่ีคุมสอบโดยเครงครัด
        ๑๓.  ภายใน ๔๕ นาที นับตั้งแตเริ่มลงมือทําขอสอบ จะออกจากหองสอบไมไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจาก   หัวหนา
หองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ
        ๑๔.  ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบวิชาตอไป เมื่อสงกระดาษคําตอบแลว ตองไดรับอนุญาต
จากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได
        ๑๕.  เมื่อหมดเวลา และหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาท่ีคุมสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบ จะตองหยุดแลวรวบรวม
กระดาษคําตอบสงทันที และจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาท่ีคุมสอบไดอนุญาตแลว
        ๑๖.  หามนํากระดาษขอสอบและกระดาษคําตอบที่เหลือหรือมิไดใชรวมทั้งบัตรประจําตัวของผูสมัครสอบที่ติดไวบน
โตะออกจากหองสอบยกเวนวัสดุอุปกรณใชในการสอบของผูเขาสอบที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาหองสอบไดเทานั้น

๑๗.  เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู
ทั้งนี้ ถาผูเขาสอบที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบการสอบดังกลาวไวนี้ไมวาดวยประการใดๆ คณะกรรมการ

ดําเนินการสอบคัดเลือกมีอํานาจไมอนุญาตใหเขาสอบหรืออาจไมใหรับการตรวจใหคะแนน หรือวินิจฉัยตัดคะแนนหรืองดให
คะแนนเฉพาะวิชาหรืองดใหคะแนนทุกวิชาหรือวินิจฉัยเปนอยางอื่นสุดแตจะเห็นเปนการสมควรแลวแตกรณี
หมายเหตุ    ผูที่สอบขอเขียนไดและการรถไฟแหงประเทศไทยไดประกาศรายชื่อและกําหนดเวลาการสอบ   

สัมภาษณใหทราบแลว หากไมมาสอบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว จะถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ



รถประจําทางที ผ่านหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์
สาย 15 - เดอะมอลล์ท่าพระ – บางลําพู
สาย 47 - ท่าเรือคลองเตย – กรมที ดิน
สาย 48 – ม.ราม 2 - วัดพระเชตุพนฯ
สาย 53 - วงกลมรอบเมือง ตลาดเทเวศร์
สาย 204 - ห้วยขวาง – ท่านํ าราชวงศ์
สาย 508 - อู่ฟาร์มจระเข้ – ท่าราชวรดิษฐ์

สโมสรการรถไฟ


