
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง    รายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

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

การรถไฟแหงประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบภาคขอเขียน และภาคปฏิบัติ
รายละเอียด  วัน  เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

การสอบภาคขอเขียน
๑. วันอาทิตยที่  ๒๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๖   สถานที่สอบ  โรงเรียนเทพศิรินทร

หนวยที่สอบ เวลา วิชาที่สอบ
สังกัดฝายการเดินรถ
หนวยที่ ๑  พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถาน)ี  
หนวยที่ ๒  พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถาน)ี
สังกัดฝายการชางกล
หนวยที่ ๙  พนักงานรถจักร ๔ (ชางเครื่องชั้น ๒)
สังกัดฝายการชางโยธา
หนวยที่ ๑๒ พนักงานการบัญชี ๔  
หนวยที่ ๑๓ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔  
สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
หนวยที่ ๑๘ พนักงานเทคนิค ๔ 
หนวยที่ ๑๙ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ความรูทั่วไป, ภาษาไทย

๑๐.๔๕ น. – ๑๑.๓๐ น. ความรูทั่วไป ดานแรงงานสัมพันธ

๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

๒. วันอาทิตยที่   ๔   สิงหาคม   ๒๕๕๖   สถานที่สอบ  โรงเรียนเทพศิรินทร

หนวยที่สอบ เวลา วิชาที่สอบ
สังกัดฝายการเดินรถ
หนวยที่ ๔ พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ)
หนวยที่ ๕ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานหามลอ)

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ความรูทั่วไป, ภาษาไทย

๑๐.๔๕ น. – ๑๑.๓๐ น. ความรูทั่วไป ดานแรงงานสัมพันธ

๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
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การสอบภาคปฏิบัติ

๑. หนวยที่  ๑๔  ตําแหนงพนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต)  สังกัดฝายการชางโยธา

หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เวลา
หนวย ๑๔  ตําแหนง

พนักงานบริการ  ๒ (คนขับรถยนต)  
สังกัดฝายการชางโยธา

พื้นที่หนาอาคาร 1 
ฝายบริหารงานบุคคล

ดานฝกอบรม

วันพุธที่ ๑๗
กรกฎาคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

๒. หนวยที่  ๒๐  ตําแหนงชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

หนวยที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ เลขที่สอบ เวลา

หนวยที่  ๒๐  ชางฝมือ ๒
สังกัดฝายการอาณัติ

สัญญาณและ
โทรคมนาคม

หองฝกอบรม  ๖๑๕  
อาคารฝายบริหารงาน
บุคคลดานฝกอบรม

วันจันทรที่ ๒๙
กรกฎาคม  ๒๕๕๖

๒๐๐๐๑-๒๐๐๓๕
๐๙.๐๐ น.
เปนตนไปวันอังคารที่  ๓๐  

กรกฎาคม  ๒๕๕๖
๒๐๐๓๖ – ๒๐๐๗๕

สําหรับการสอบภาคปฏิบัติ
สังกัดฝายการเดินรถ หนวยที่ ๖   ตําแหนงพนักงานขบวนรถ ๒  (พนักงานรถนอน)

หนวยที่ ๗   ตําแหนงพนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) 
หนวยที่ ๘   ตําแหนงพนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนน)

สังกัดฝายการชางกล  หนวยที่ ๑๐ ตําแหนงชางฝมือ ๒
หนวยที่ ๑๑ ตําแหนงชางฝมือ ๑  

สังกัดฝายการชางโยธา หนวยที่ ๑๕ ตําแหนงชางฝมือ ๑ (คนการชาง)
หนวยที่ ๑๖ ตําแหนงชางฝมือ ๑ (คนงาน)   

หนวยที่ ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๕ และ ๑๖ อยูระหวางการดําเนินการกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  การรถไฟแหง
ประเทศไทยจะประกาศใหทราบลวงหนาในโอกาสตอไป

ทั้งนี้ ผูมีรายชื่อตามเอกสารแนบทายประกาศฯ   และไดตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากขอมูลผูสมัคร 
และหนังสือรับรองการทํางานเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  และไดรับการจางตอเนื่องรวมแลว
ไมนอยกวา ๕ ป พบวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
และเปนไปตามเงื่อนไขในการรับสมัครตามประกาศการรถไฟฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการ
รถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหง
ประเทศไทย ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งหากเมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบภายหลัง   พบวาคุณสมบัติ
การสมัครสอบของผูสมัคร ไมถูกตอง คลุมเครือ และขัดตอระเบียบ/คําสั่ง/ขอบังคับฯ ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่
เกี่ยวของ 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
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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
ขอเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (หนวยที่ ๑๔  ตําแหนงพนักงานบริการ ๒ (คนขับรถยนต) สังกัดฝายการชางโยธา, 

หนวยที่ ๒๐  ตําแหนงชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม) การรถไฟฯ จะประกาศให
ทราบในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ ฝายบริหารงานบุคคล หรือทาง เว็บไซต  www.railway.co.th  หรือ   
http://railway.thaijobjob.com

ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่ กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐ นาที จะไม
อนุญาตใหเขาหองสอบ

  

ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๘   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
       

         (ลงนาม)     ปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา

( นายปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา )
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

01001 นายบวร  วุนเชื้อ 01021 นางศิริอนงค  สนคลัง

01002 นางขวัญใจ  วิจิตรานนท 01022 นายพนม  ชุมพล

01003 นางสาวบุหงา  ลักษณะ 01023 นายสุรศักดิ์  อ่ําออน

01004 นางสาวบุศรา  เวชการ 01024 นายสุเมธา  ชินทะนา

01005 นายวินัย  โสศรีสุข 01025 นางลลิดา  ปนแกว

01006 นายนุภากรณ  บัวผาง 01026 นายปราโมทย  จําปาดิบ

01007 นายกัมพล  พุกพันธุ 01027 นายสาธิต  มาเจริญ

01008 นายเอกนันท  จตุรกุลเทวัญ 01028 นางภนิดา  ขวัญคง

01009 นางศิริวรรณ  จันจอน 01029 นางสาวจีรวรรณ  บุญกันภัย

01010 นายวิทยา  โคตุทา 01030 นายภาคภูมิ  เทพรส

01011 นางเสาวภา  สีเบา 01031 นายเพิ่มพล  เทพรส

01012 นางสาวสุทาพร  แสงตา 01032 นายสมชาย  โพธิ์ทอน

01013 นางสาวสิริพร  รุงเรือง 01033 นางสาวเนาวรัตน  จันทรา

01014 นายประนอม  สงแสง 01034 นางสาวสุพิศฌาต  แสงวิเชียร

01015 นางสาวอักษรสุดา  โชคชัย 01035 นายสุนทร  ไทยเล็ก

01016 นางศิริญาพร  พิมพสวัสดิ์ 01036 นายวิโรจน  ฤทธิ์มาก

01017 นายคํารณ  มะธุรส 01037 นายบรรพต  ยินดี

01018 นางจริยา  คําแกว 01038 นางสาวปวีณา  แหลถมยา

01019 นางอําพร  จีรวัชรากร 01039 นางสาวศิริพร  ธนูศิริ

01020 นางสุภาพร  ผิวจันทร 01040 นางสาวปฏิญญา  ชนะสงคราม

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ 01001 - 01040

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร   อาคาร 5  อาคารภาณุรังษี    หอง 533  

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

01041 นางสาวลักขณา  สตารัตน 01061 นายมนูศักดิ์  ตรวจนอก

01042 นางชมพูนุท  พวงวงษา 01062 นางสาวสกุลยา  เวชการ

01043 นางสาวลักษมี  ณ  เชียงใหม 01063 นางสาวเบ็ญจวรรณ  กองมูลสมพร

01044 นายธนกฤต  จิตตโคตร 01064 นางสาวรุงฤดี  ปรางทอง

01045 นางสุทธิชา  สอนสมนึก 01065 นางสาวสุภาวรรณ  อองรุงเรือง

01046 นางสาวนฤมล  พราหมณชูบัว 01066 นางสาวทัศนีย  มีเดช

01047 นางสาวศิริลักษณ  ดวงชะอุม 01067 นางสาวรัชนี  ออนสีทอง

01048 นางสาวกัลปปภัส  สุภนามสีหสร 01068 นายสุเทพ  จันพิลาด

01049 นางสุพัตรา  ฉายยา 01069 นายชวลิต  เดือนสวาง

01050 นางสาวจุติมา  แปนแกว 01070 นางจิตราวดี  เพชรกูล

01051 นางนภาพร  รอดขํา 01071 นายบรรจบ  เหมือนแจม

01052 นายสุชาติ  สุขเกษม 01072 นางผองพิศ  มาตยสรอย

01053 นายพิเชษฐ  วงษสุข 01073 นายวิริยะ  ตามพันธลี

01054 นายสุเทพ  พุมนิล 01074 นางพรทิพย  วชิรสุนทรพจน

01055 นางสาวขนิษฐา  กิจพิมล 01075 นายธนะ  พึ่งพรชัย

01056 นางสาวจันทรจิรา  ลมพัด 01076 นายธีรพล  อสัมภินพงค

01057 นายราชันย  จันทวิรา 01077 นางสาวชวนพิศ  จันทรสามสี

01058 นางระพีพร  ถิ่นทับ 01078 นางอรพรรณ  ศรีสุข

01059 นายจรินทร  พันธจรูญ 01079 นางสาวเพ็ญศิริ  วงษอุน

01060 นายธีรพล  มณีเอี่ยม

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร   อาคาร 5  อาคารภาณุรังษี    หอง 535  

ตั้งแตเลขที่ 01041 - 01079

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

02001 นายถาวร  วงศงาม 02021 นายสุภชัย  ดวงแกว

02002 นางสาวเสาวคนธ  พลรักดี 02022 นางสาวจงรัก  บัวแกว

02003 นายคมสัน  อาทิจร 02023 นางสาวเบญญา  จาตุธรรมผล

02004 นางสาวพจนา  สองเมือง 02024 นางสาวปณณพร  แปนศีร

02005 นางสาวณัฐชา  กล่ําบุตร 02025 นายสันติพงษ  เดชสันเทียะ

02006 นางทิพวัลย  มามี 02026 นางสาวภรณพัทธ  สินวัฒนจิรเมธ

02007 นายสิทธิศักดิ์  เจริญพุทธิพงศ 02027 นายอานนท  ดําคํา

02008 นายบุญปลูก  แจงจิตร 02028 นายวิรุทธิ์  แกวโสม

02009 นายประสิทธิ์  สังขจุย 02029 นายกฤตชัย  โตเลิศ

02010 นายสุเรนทร  ลิ้มสุวรรณ 02030 นายดํารัส  ทรัพยสําเริง

02011 นายชายชล  เฉลิมสุข 02031 นางชมัยพร  โถทอง

02012 นางสาวกัญญา  แกวเหลือง 02032 นายสุวิจักขณ  พิมพสอน

02013 นายสุจิน  อิทธิวิริยะ 02033 นางสาววิสา  จันทรัตน

02014 นางขันทอง  ศรีวิจิตร 02034 นางสาวฐิติวรดา  สุขประเสริฐ

02015 นายพิเชฐ  พันซาย 02035 นายสุธรรม  สัตยซื่อ

02016 นายครัสพงศ  นิสสิริ 02036 นายชลอ  ประสพวงษ

02017 นางณัฐภรณ  อินทสุวรรณ 02037 นางสาวประดับ  เชิดชู

02018 นายเขมเสฏฐ  เอมอิ่ม 02038 นางนพวรรณ  ฉายประทีป

02019 นางสุภัทรา  บุญคอย 02039 นายสมพงษ  สายคูณ

02020 นายไพรัช  เมตุลา 02040 นางอลินนันท  อินทรปานนท

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ 02001 - 02040

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 311  



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

02041 นางสาวอติกานต  เดชบุรัมย 02061 นางสาวปฏิมากร  อาภรณศิริ

02042 นางสุภาภรณ  คํามี 02062 นายสามารถ  ปจัตุรัส

02043 นายวิบุญ  เรืองโชติ 02063 นายกฤษฎา  เจริญรัถ

02044 นางอารีย  แสนนาใต 02064 นายสมคิด  ชูเลิศ

02045 นายคงศักดิ์  มาลี 02065 นางสาวสมพร  บริสุทธิ์

02046 นายนิพัทธ  ทองหัตถา 02066 นายสุมิตร  ทาสุวรรณ

02047 นายยอดชาย  หนองบุญ 02067 นายสุริยา  หนูสวัสดิ์

02048 นายวีรยุทธ  เอกวุฒิวงศา 02068 นายณรงค  ครุฑสา

02049 นางสาวนพรัตน  ศิริอัต 02069 นายศิลา  มันเผือก

02050 นายสุรศักดิ์  พึ่งไทย 02070 นางพรพิมล  เหมือนมาตร

02051 นางสาวอริศรา  ปณฑะดิษ 02071 นายสุดใจ  กุลมณี

02052 นายธีรพล  สุขสุทธิจันทร 02072 นายมนตรี  เปรมมุณี

02053 นางดวงเดือน  ปญญาไว 02073 นางวัชรภรณ  ภูกิ่งเงิน

02054 นายไพรัช  ทองพิมพ 02074 นายสมนึก  ตะเพียนทอง

02055 นายพีระ  สุบรรณรัตน 02075 นายอัมพร  ประเสริฐ

02056 นายกฤษฎา  คุมพงษ 02076 นายฤทธิรงค  รอบรู

02057 นางสาวศิริพร  ชนะทอง 02077 นางสุธาทิพย  กวระสูตร

02058 นางสาวจิรนันท  คําคง 02078 นายธงไชย  จันทรแยมสงค

02059 นางทัศมาลี  ศรีประเสริฐ 02079 นายจงรักษ  กองณรงค

02060 นางซากีเราะห  สะแลแม 02080 นายวรวุฒิ  ยี่สุนหอม

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 312  

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่  02041 - 02080



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

02081 นายจรินทร  เยาวดวง 02101 นายภาคิน  บุสําโรง

02082 นายสุรพงษ  ปานิเสน 02102 นายชูชาติ  คงกระพันธ

02083 นางอุทัย  นางาม 02103 นายไพฑูรย  แกววันนา

02084 นายทรงวุฒิ  พุมซอน 02104 นายจักรณรงค  หมื่นราช

02085 นายดํารงคเกียรติ  ชวยสําเร็จ 02105 นายวัชระ  ตรีเมืองปกษ

02086 นางสุกัญญา  เพงสุวรรณ 02106 นายสรายุทธ  รัตนราตรี

02087 นางสาวอารีย  ฉายประเสริฐ 02107 นายสมชาย  จันทรเหลี่ยม

02088 นายสุทิน  ทรัพยสิน 02108 นายสิทธิชัย  ทองกานบัว

02089 นายสุเชษฐ  ลอยปรีชากุล 02109 นางวิยดา  นาเมืองจันทร

02090 นายสุรศักดิ์  กันเกตุ 02110 นายธวัชชัย  ใจเอื้อ

02091 นายสมนึก  อนรําพึง 02111 นายชยุตม  เฮาหนู

02092 นายสงวน  นารินทร 02112 นายเรืองศักดิ์  ผองอําไพ

02093 นายสัญญา  มุลาลินน 02113 นายจักรพล  ศุภรัตนานนท

02094 นายนิพนธ  อุดมพันธ 02114 นายอภิชัย  พุกบัวขาว

02095 นายพรศักดิ์  ศิริลิมประพันธ 02115 นายมะนัส  ศรีบุญเรือง

02096 นางสาวภาณุมาศ  สุขผอม 02116 นายตันติกร  แกลวกลา

02097 นายสุทิน  กงซาย 02117 นางนลิน  ดิสาภิรมย

02098 นายเจษฎาภรณ  อองทิพย 02118 นายสราวุท  กลิ่นเทศ

02099 นายบุญสง  ติคํา 02119 นางสาวกานดา  ภัทรจริยานนท

02100 นายสุชาติ  โมทาน 02120 นางสาวคําฉัน  พานศรี

02121 นางสาวรัตนา  ดวงเนตร

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่  02081 -  02121

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 313 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

02122 นายเอกชัย  อินทรแกว 02142 นางศศนันท  วันทอง

02123 นายสมศักดิ์  ปุลันรัมย 02143 นางสาวรัชพร  จาติกานนท

02124 นายคเชนท  ทองแดง 02144 นายสําราญ  โชคประสพ

02125 นายเสรี  วิทยปญญากุล 02145 นายนพรัตน  ขึ้นกันกง

02126 นายสวงค  ผุดผอง 02146 นางสาวสายสุดใจ  เหลืองแสงทอง

02127 นายจรัญ  พูลเกิด 02147 นายวิเวก  หนูอักษร

02128 นายบัญดิษฐ  ทองนวล 02148 นายสุทธิพงษ  เสลาคุณ

02129 นายสุชาติ  ปุรา 02149 นายสัญทัต  มากเกิด

02130 นายบรรทูล  กุนศรี 02150 นายเจริญพร  ศรีถาวร

02131 นายทรงภพ  จันทรศรีงาม 02151 นายพรชัย  แกวหาญ

02132 นายวิวัฒน  ศรีขาว 02152 นายมหิทธิพงศ  บุญศรี

02133 นายวันชาติ  กุลนอก 02153 นายอําพร  สิทธิศาสตร

02134 นางสุภาพร  ใจแกวแดง 02154 นายทนุศักดิ์  สายทอง

02135 นางสาวชยาภา  จันดา 02155 นางสาวจิราภรณ  ใบศรี

02136 นางรดาวรรณ  ยาวิลาศ 02156 นายสุวิทย  โตเลิศ

02137 นายสมบัติ  ใกลกลาง 02157 นางสาวดาราวัลย  ดาราศักดิ์

02138 นายสุวิทย  โพธิ์นอก 02158 นายเจริญชัย  สุริยงค

02139 นางบังอร  สุขีโรจน 02159 นายณรงควิทย  แกวศรีเมือง

02140 นายศักดิ์ชาย  ทิพยโอสถ 02160 นายยอดชาย  มาตรา

02141 นางสาววรรณทนี  ปานรอด 02161 นายธีปเทพ  ปนมวง

02162 นางวัฒนา  ชัยวงษ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่  02122 - 02162

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 315 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

02163 นางอรุณ  พัฒนะอิ่ม 02183 นางสาวสุภาพร  หอเยี่ยม

02164 นายสงกรานต  ชิตมีไชย 02184 นางมีนา  มังธานี

02165 นายอุบล  สีสม 02185 นางกัลยา  น้ํากรด

02166 นางศิริพร  วิมูลศรี 02186 นายสยาม  เยื้อนแยม

02167 นายบุญทัน  ชูสาย 02187 นายสินชัย  อินทะ

02168 นายวิรัตน  วายลม 02188 นางสาวอารีรัตน  ใยไหม

02169 นายชัชวาลย  ภูระหงษ 02189 นายธีรยุทธ  สนธิพิจิตร

02170 นางวันวิสาข  สิงหกุล 02190 นางสาวเบ็ญจมาศ  ทอพิมาย

02171 นางสุมาลี  พงษศา 02191 นางสาวนิสา  สวางนอย

02172 นางสาวประไพ  ลําเภา 02192 นางเยาวรัตน  โพธิ์สงา

02173 นางสาวศิริรัตน  กึ่นสะรัมย 02193 นางสาวพันทิพา  เทียมเมือง

02174 นางสาวพนิดา  ไชยยะ 02194 นางอํานวยพร  จิตตา

02175 นายเฉลิม  ระฆัง 02195 นางรัชนี  สลุงเสือ

02176 นางสาวพินทุสุดา  ทองงาม 02196 นายศุภชัย  ชมดง

02177 นายอดุลย  คําดี 02197 นายสุภัทรชัย  กองสุข

02178 นายสัมพันธ  กิ้มอิ้น 02198 นายอิสรา  พรมเสนา

02179 นายสมภพ  พิมพทอง 02199 นายอนุชาติ  แสงแจม

02180 นายสนั่น  เรืองกุศล 02200 นางสาวจิรพร  สาวะพันธ

02181 นายประสานศักดิ์  สับสนอง 02201 นายวิชาญ  คําพา

02182 นายดารากรณ  จาวะนะกาศ 02202 นายเอกชัย  โลสันเทียะ

02203 นายธีรพงษ  จันทรสนธยา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ 02163 - 02203

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 316 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

02204 นายบุญธรรม  ทับผึ้ง 02224 นายอนุศักดิ์  นวเจริญทรัพย

02205 นางสุพัตรา  นวนปะโค 02225 นางสาวกฤษรวี  โพธิ๋ทอง

02206 นางสุภาพร  หวังดีกลาง 02226 นายกุลวิทย  ลําดวน

02207 นายศักดิ์ชัย  สิงหแกว 02227 นายณัฐพล  คุณมาศ

02208 นายภาณุวัฒน  ศิริออน 02228 นายไพฑูรย  ทิพยสังวาลย

02209 นายดํารัส  ยอเกตุ 02229 นางสาวสุภาพร  เงินเรืองโรจน

02210 นายปยพงษ  คงวิจิตร 02230 นายวุฒิโรจน  มีดา

02211 นายธนพล  เพ็ญผจญ 02231 นายประจักษ  เจริญธรรม

02212 นางสาวพนิดา  ศรีโยธา 02232 นายสราวุฒิ  เกิดมีทรัพย

02213 นายเรวัตร  นอยวิมล 02233 นายอาคม  แสงนอย

02214 นางสาวสุรัตน  ยิ้มเพ็ชร 02234 นายชัยชาญ  ศรีประชัย

02215 นายทวีศักดิ์  เณรสุวรรณ 02235 นายมานิตย  ลามา

02216 นายอธิพงศ  ชิณวงศ 02236 นางชิดชนก  นัยสุภาพ

02217 นายคุณาสิน  อินตะนนท 02237 นายสมศักดิ์  เวหะ

02218 นายสมบูรณ  จันทร งูเหลือม 02238 นายกิติศักดิ์  พรมงาม

02219 นายไกรศิริ  นิลสมัคร 02239 นายอํานาจ  มีอุดม

02220 นายกระแสร  ขันนอก 02240 นายชัยยศ  ทองวัฒนกุล

02221 นางสาวชมพูมดี  คําสด 02241 นางสาวนงลักษณ  แคลวโยธา

02222 นายชัชรินทร  คงมณี 02242 นายภาวิน  ชุตาภา

02223 นางสาวดุษณี  ชวยแสง 02243 นางสาวจรูญลักษณ  ยอดดี

02244 นางสาวเยาวรัตน  วิสิตตานนท

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 317 

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ผูสมัครหนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๒ (เสมียนสถานี)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ 02204 - 02244



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

04001 นายสายัณห  มาลีเลิศ

04002 นายสมพิศ  นวลศรี

04003 นายธนกร  ธนวีรกรณ

04004 นายวรินทร  พิมบุตร

04005 นายกฤษณชัย  พัฒนภักดีราชย

04006 นายปริญญา  วัชรประภาวงศ

04007 นายมีนา  สงคประหยัด

04008 นายอัศนีย  หมั่นเจริญ

04009 นายอิศรา  เผือกสําลี

04010 นายโฆสุวันต  แฉงโสภา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๔  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่  04001 - 04010

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  4  สิงหาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 313 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

05001 นายฉันทวัฒน  ทําบุญ 05021 นายยุทธศักดิ์  นวลปน

05002 นายอําพล  ภูมิวาล 05022 นายจีระศักดิ์  จรจาก

05003 นายพเยาว  มามี 05023 นายบรรพจน  แกวยวง

05004 นายวีระกิจ  คลองนาวา 05024 นายสาคร  กรวยทอง

05005 นายทองหมูน  เบาทอง 05025 นายสิงหา  ศิริโต

05006 นายวิทยา  ปาโสรักษ 05026 นายวสันต  ใบหนองฮี

05007 นายจินดา  ทักษศิริ 05027 นายเอกพงษ  สุราช

05008 นายสมัย  พึ่งสวาง 05028 นายวิรารัช  กัลปา

05009 นายรัฐ  เสนาะคํา 05029 นายจิรัฐ  จูกระจาง

05010 นายลิขิต  สีหะอําไพ 05030 นายมานพ  กาลพัฒน

05011 นายบุญอน  สิมณี 05031 นายกฤษณะ  ศิลปชัย

05012 นายศราวุธ  ชานนท 05032 นายอนุชา  พุทธโกษา

05013 นายสุรชาติ  พงษศา 05033 นายอาคม  จันทรเปย

05014 นายราชศักดิ์  โสมติด 05034 นายปรีชา  ทองทิพย

05015 นายภาสกร  รอดพยันต 05035 นายสนทยา  ชางคิด

05016 นายสมมาตร  คุมภัย 05036 นายพีรพงษ  คงตอ

05017 นายอนันต  ใบหนองฮี 05037 นายปยะวงค  ตุมซอง

05018 นายพยุงศักดิ์  ปริเตสัง 05038 นายณัฐศิษฎ  กฤษสุวรรณ

05019 นายภิญโญ  ประกอบมัย 05039 นายสราวุธ  เรืองกาญจนกิจ

05020 นายสมชาย  ลิรัมย 05040 นายธีรยุทธ  สังขวาลย

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  4  สิงหาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 311 

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานหามลอ)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ 05001 05040



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

05041 นายอุดร  นวลศรี 05061 นายเอกพันธ  ไทยบรรเทิง

05042 นายอิทธิพล  บุตรคุณ 05062 นายธนภณ  เมธีภาณุภัทร

05043 นายธีรชาติ  ชัยอาจ 05063 นายวินัย  สรอยเกลียว

05044 นายสุนทร  มีมา 05064 นายนิติรัตน  คุมสอาด

05045 นายพูนสวัสดิ์  สายแดง 05065 นายอัครพงษ  ทิยานัน

05046 นายอําพล  ทวีจิตต 05066 นายอภิชาติ  สวางงาม

05047 นายสันติชัย  พวงเพ็ชร 05067 นายนิรุติ  ปานทอง

05048 นายนที  ไสลรัตน 05068 นายณัฐวุฒิ  กล่ําสกุล

05049 นายศราวุฒิ  แซหลาย 05069 นายธีรศักดิ์  ใจแสวง

05050 นายปรีชา  บางตุม 05070 นายเสกสรร  เกิดสบาย

05051 นายธนวัฒน  สายบัว 05071 นายณัฏฐพนน  เจริญจิตต

05052 นายธนวัฒน  ปนะกะเส 05072 นายวิลาศ  บุญมี

05053 นายรังสิโรจน  สาลีผล 05073 นายวิรัตน  สมทรง

05054 นายประสิทธิ์  สอดสองกิจ 05074 นายเสวนิจ  ธานีรัตน

05055 นายพิทักษ  ปริกสุวรรณ 05075 นายอําพล  เสมรบุณย

05056 นายสมพร  สังนุช 05076 นายวันชัย  แสงอรุณ

05057 นายปณณทัต  รมยานนท 05077 นายธวัชชัย  เรืองสา

05058 นายธรรมนิตย  โสมทัศ 05078 นายอนันต  คงกระพันธ

05059 นายธีรนันท  กาลพัฒน 05079 นายอมรศักดิ์  ทองมี

05060 นายสิทธิชัย  จันทรสอง 05080 นายประทีป  สุวรรณวงศ

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  4  สิงหาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 312 

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานหามลอ)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ 05041 05080



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

05081 นายปวรุจ  แกลวกลา 05101 นายบุญชัย  สุทธิ

05082 นายนพดล  บุญนอก

05083 นายนุศิษ  ภูคําศักดิ์

05084 นายไพศาล  สวางงาม

05085 นายชาญชัย  จันทวงศ

05086 นายชรินทร  อารีรมย

05087 นายคําพันธ  คําอินทร

05088 นายสมคิด  กริดตะคุ

05089 นายพรชัย  พรหมแกว

05090 นายอภิชาติ  อยูคุมญาติ

05091 นายมุกดา  จินารักษ

05092 นายไกรสร  พงษศา

05093 นายมะเปาวซรีย  เจะมะ

05094 นายอภิชาติ  บุญแพง

05095 นายจิรศักดิ์  ชอบแตง

05096 นายวิฑูรย  เซรัมย

05097 นายสุบิน  อาจหอม

05098 นายอภิรมณ  ใบชา

05099 นายพิมล  พันซาย

05100 นายสันติ  คงทรัพย

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  4  สิงหาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 313 

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๕  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานหามลอ)  สังกัดฝายการเดินรถ 

ตั้งแตเลขที่ 05081 05101



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

09001 นายเมธี  อุยเจริญ 09021 นายทองอยู  เดนชัยทองคํา

09002 นายพรชัย  ภารังกูล 09022 นายกฤษฏา  พลสันต

09003 นายศุภชัย  การะพิมพ 09023 นายศิริภาณุ  หวังใจสุข

09004 นายเสรี  หวลอาลัย 09024 นายเอกชัย  ชูยอด

09005 นายชัยวัฒน  เที่ยงพูนวงศ 09025 นายเอกพล  สายสุภาพ

09006 วาที่รอยโทปริญญา  ชุณหรัตน 09026 นายชัยณรงค  วัชนศรี

09007 นายจงกฤษ  นํานาผล 09027 นายวิเทศ  กลิ่นคลายกัน

09008 นายขจรศักดิ์  โกมลเมฆ 09028 นายศิริชัย  บุญญฤทธิ์

09009 จ.ส.ต.พิสุทธิ์  พงษปาน 09029 นายสายัณ  อักษรกูล

09010 ส.อ.อนุรักษ  อาสนชัยสิทธิ์ 09030 นายธรรมนูญ  สงเกิด

09011 นายสุชาติ  เหลือสม 09031 นายสยาม  บุญศิริกาญจน

09012 นายทรงยุทธ  โยธาวุฒิ 09032 นายพงษศักดิ์  มณีโชติ

09013 นายศิริพันธ  เกษสุวรรณ 09033 นายวิสันต  สายสกุล

09014 นายลือชัย  พรมโชติ 09034 นายอภิชาติ  รุงเรือง

09015 จาสิบตรีสุเชษฐ  ไพจิตรรุงเรือง 09035 นายอาทิตย  วงศสุวัฒน

09016 นายชาญ  คตสุข 09036 นายจํานงค  กําจัดภัย

09017 นายพรชัย  แซตัน 09037 นายปยะชาติ  ปนศิริ

09018 นายบัญชา  คงสมทอง 09038 นายสุบิน  คงพิจิตร

09019 นายสกนธ  ไพรพฤกษ 09039 นายพันธุอนันต  ศรีชวย

09020 นายธีรเทพ  พุมจันทร 09040 นายสิทธิพงศ  ใจแกลว

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๙  ตําแหนง พนักงานรถจักร ๔ (ชางเครื่องชั้น ๒)  สังกัดฝายการชางกล 

ตั้งแตเลขที่ 09001 - 09040

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 321 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

09041 นายสมนึก  กุลมณี 09061 นายเกรียงไกร  รุงศรี

09042 นายสืบศักดิ์  สระแพ 09062 นายสมเจตน  สุริยานนท

09043 นายสังคม  จั่นบํารุง 09063 นายอดิศักดิ์  กัลยา

09044 นายเอกชัย  มนูรัชต 09064 นายอภินันท  แตรชัย

09045 นายรุงโรจน  โคกจินดา 09065 นายอภิสิทธิ์  ประวรศรี

09046 นายเกรียงศักดิ์  บุญเพ็ง 09066 นายกฤษฎิ์  คมสาระพาง

09047 นายจตุพล  เวชสุนทร 09067 นายสมคิด  สอนอาจ

09048 นายสุระชัย  ภูพยัคฆ 09068 นายคมสันต  สุขสมผล

09049 นายชาติชัย  คําเสนาะ 09069 นายกรัญตรี  โลกรุด

09050 นายสุริยา  โคสวิดา 09070 นายกัมพล  คงเพ็ช

09051 นายจักรพงศ  เทศกาล 09071 นายสิทธิศักดิ์  คําเฉย

09052 นายมนตรี  ศรีโยง 09072 นายณรงคฤทธิ์  ศรีหมื่นไวย

09053 นายวิรุฬ  ชูชนะ 09073 นายเฉลิมชัย  หงวนกระโทก

09054 นายบัญชา  เพชรวงศ 09074 นายอํานาจ  ยศกลาง

09055 นายพีรพงค  บุญศิริกาญจน 09075 นายไพวงค  ทับเมือง

09056 นายสหรัฐ  พรหมดีสาร 09076 นายพรชัย  ครุฑกาศ

09057 นายอุกกฤษ  พลพิทักษ 09077 นายยุทธพงศ  ตวนใจ

09058 นายชัยพร  จันทรเทศ 09078 นายนพดล  แซกอ

09059 นายนพดล  เรือนเพ็ชร 09079 นายสมพล  สายแสงจันทร

09060 นายธงไชย  นิยมทอง 09080 นายวินัย  แทนพลกรัง

ผูสมัครหนวยที่ ๙  ตําแหนง พนักงานรถจักร ๔ (ชางเครื่องชั้น ๒)  สังกัดฝายการชางกล 

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 322 

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ตั้งแตเลขที่ 09041 - 09080



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

09081 นายยุทธพล  มโนสมุทร 09101 นายดลธรรม  ประเสริฐศิลป

09082 นายสําเนา  บรรพต 09102 นายเอกชัย  หนูคง

09083 นายทนงศักดิ์  แกวชาติ 09103 นายศักดิ์ชัย  เฉียงจะโปะ

09084 นายจารึก  ภูมา 09104 นายสุวิจักขณ  โลหสุวรรณ

09085 นายกําพล  ลาโพธิ์ 09105 นายเสถียร  คลังเมือง

09086 นายอุดมศักดิ์  ทองเอื้อ 09106 นายสิทธิพงษ  นาคมา

09087 นายศักดิปญญา  ทองอุไร 09107 นายนรเศรษฐ  พงศจันทร

09088 นายภิวัฒน  ชัยมงคล 09108 นายสุรศักดิ์  สวางศรี

09089 นายศรัทธา  นิมิตร 09109 นายนพดล  เอี่ยมสอาด

09090 นายสมบูรณ  คงพิจิตร 09110 นายนิวัฒน  บุญทองทอง

09091 นายนพพร  มวงนอย 09111 นายธีรพงษ  อารักษวิเชียรกุล

09092 นายภาราดร  บัวเผื่อน 09112 นายทรงกลด  บุญชู

09093 นายกษม  กังวาล 09113 นายภาธร  เนียมแสง

09094 นายกิตติพงศ  มณีโชติ 09114 นายมนัสชัย  รักปญญา

09095 นายพีระพัฒน  สิงหทอง 09115 นายธวัชชัย  ดวงแดงโชติ

09096 นายธีรยุทธ  ทองมีสิทธิ์ 09116 นายประยุทธ  เชียงใหม

09097 นายมนตรี  ศรีทองสุข 09117 นายพัฒนะ  กลบกลิ่น

09098 นายธนากร  เผาตํารวจ 09118 นายบุญฤทธิ์  เดชกําจร

09099 นายพิสิทธิ์  ขันตี 09119 นายพันเลิศ  พุฒซอน

09100 นายปฏิภาณ  เสาะแสวง 09120 นายอิทธิพล  ดวงทอง

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 323 

ตั้งแตเลขที่ 09081 - 09120

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๙  ตําแหนง พนักงานรถจักร ๔ (ชางเครื่องชั้น ๒)  สังกัดฝายการชางกล 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

09121 นายณัฐพงศ  พุกดวง 09141 นายสุนทร  ชอบทํากิจ

09122 นายวิกรม  กฤษดี 09142 นายโชคชัย  สวางวงค

09123 นายธนพนต  ไชยภาค 09143 นายเชาวเลข  จุนมา

09124 นายภาณุพันธุ  สัมมาสิทธิ์ 09144 นายเจริญรุง  กลิ่นบุญ

09125 นายจรัญ  สังหอ 09145 นายณรงคศักดิ์  บุญสิทธิ์

09126 นายยุทธนา  ภูสุวรรณ 09146 นายยศศักดิ์  คิมหันต

09127 นายวรานนท  นรามาศ 09147 นายทัชชกร  จันน้ําคบ

09128 นายศุภชัย  นาคศรีสุข 09148 นายชาญณรงค  สุริยะชน

09129 นายบูรณพิภพ  พหลเวช 09149 นายอนันต  แกวเนตร

09130 นายปฎิยุทธ  เขาทอง 09150 นายพัฒนศักดิ์  อยูเทศ

09131 นายบรรพต  พาหุกูล 09151 นายอนิวรรต  จันทมาลา

09132 นายชาญชัย  คุมเกรง 09152 นายชัยวัฒน  ปานบุง

09133 นายสิทธิชัย  สมบัติวงค 09153 นายวิศรุต  พึ่งสุข

09134 นายสมชาย  ศรีศิริ 09154 นายพงศพันธุ  ชูปาน

09135 นายพิรักเดช  บัวทอง 09155 นายเฉลิมศักดิ์  อินบัว

09136 นายพยุงศักดิ์  ติ๊บปะละ 09156 นายสิทธิชัย  ปาลกวงษ

09137 นายอานนท  สูญพลอย 09157 นายสุชาติ  ไกลแนว

09138 นายพิศาล  สังคะหะ 09158 นายณัฐวุฒิ  ทินกระโทก

09139 นายเอก  สําแดงฤทธิ์ 09159 วาที่รอยโทเทวฤทธิ์  โคตรเครื่อง

09140 นายสุระสิทธิ์  มะสิโกวา 09160 นายศิริชัย  ไชยสาสน

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 325 

ตั้งแตเลขที่ 09121 - 09160

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๙  ตําแหนง พนักงานรถจักร ๔ (ชางเครื่องชั้น ๒)  สังกัดฝายการชางกล 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

09161 นายอนุพงค  สมบูรณ 09181 นายอนุชิต  ไชยชวย

09162 นายภัทราวุธ  เพชรณรงค 09182 นายไพโรจน  พงษเพียรสกุล

09163 นายวรศักดิ์  หลวงพูล 09183 นายสมมาตร  มิ่งเมือง

09164 นายพรเทพ  พันธนียะ 09184 นายสันติ  ชูโทนทอง

09165 นายปรัชญา  สุขเกษม 09185 นายปราโมทย  เปลี่ยนบํารุง

09166 นายสันธาน  สุขาเขิน 09186 นายวิสิทธิ์  รุงเรือง

09167 นายรุจน  อินบัว 09187 นายสุนทร  นวมสําลี

09168 นายอรรนพ  โยเซฟ 09188 นายศุภอรรถ  กิจจะปานนท

09169 นายสันทัด  ทาหมอก 09189 นายวิวัฒน  ปาลศรี

09170 นายมงคล  อาตวงษ 09190 นายประสงค  จําเริญวงศ

09171 นายวัชรินทร  วิเชียรรัตน 09191 นายมานะ  บุญหงษ

09172 นายสามารถ  ผอบทอง 09192 นายพิพัฒน  อรุณคุณารักษ

09173 นายธวัชชัย  ประดิษฐสุวรรณ 09193 นายไกรมาศ  บุญเมือง

09174 นายสัมพันธ  พลเยี่ยม 09194 นายเทพพิทักษ  แสงนพรัตน

09175 นายอนุชิต  แกวประไพ 09195 นายเอกพจน  เจริญศิริ

09176 นายอนุชาติ  แกวประไพ 09196 นายธีรศักดิ์  ไทรทอง

09177 นายอรรคเดช  ขําประเสริฐ 09197 นายวิชัย  ผลาผล

09178 นายมนตรี  เรียบรอย 09198 นายอํานวยชัย  บุญโต

09179 นายวิรัตน  เรืองฤทธิ์ 09199 นายยศกร  ซวนลอง

09180 นายเจตน  มั่นฤทธิ์ 09200 นายนริศ  พรหมประดู

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 3  อาคารแมนศึกษาสถาน  หอง 326 

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๙  ตําแหนง พนักงานรถจักร ๔ (ชางเครื่องชั้น ๒)  สังกัดฝายการชางกล 

ตั้งแตเลขที่ 09161 - 09200

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

09201 นายไพริน  ทิยาว 09221 นายธนกร  เกตุพุม

09202 นายชัยพร  ยะนินทร 09222 นายอาคม  พรหมศักดิ์

09203 นายบุญเลิศ  นามสวาง 09223 นายเติมศักดิ์  สุกรินทร

09204 นายวีระโชค  ธรรมชาติ 09224 นายสุเทพ  สุเมธี

09205 นายวรายุ  เพิ่มเพียรสิน 09225 นายสุรชัย  คชวิพันธ

09206 นายชาคริต  สัญจร 09226 นายสานิทธ  นาทองลาย

09207 นายเทิดศักดิ์  นิวาสะวัต 09227 นายอนุสรณ  มะโนสม

09208 นายมนตรี  สําแดงฤทธิ์

09209 นายมนันตชัย  เกสูงเนิน

09210 นายปรีชา  ขําถลาง

09211 นายกิติศักดิ์  จันทรพิลา

09212 นายธีรยุทธ  สายสกล

09213 นายโอภาส  เงาศรี

09214 นายวรพันธ  เจนแพทย

09215 นายวุฒิชัย  ทองไสย

09216 นายไพโรจน  ศรีสวัสดิ์

09217 นายพรเทพ  จงรวมกลาง

09218 นายอนุชิต  พึ่งไชย

09219 นายมะเรนุง  เจะมะ

09220 นายอุดม  เพ็งคุย

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๙  ตําแหนง พนักงานรถจักร ๔ (ชางเครื่องชั้น ๒)  สังกัดฝายการชางกล 

ตั้งแตเลขที่ 09201 - 09227

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 5    อาคารภาณุรังษี    หอง 532



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล
12001 นางสาวนงลักษณ  คดคง

12002 นางสาวอภัสรา  คําผาย

12003 นางปยนันท  นันตา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ ๑2  ตําแหนง พนักงานการบัญชี ๔   สังกัดฝายการชางโยธา 

ตั้งแตเลขที่ 12001 - 12003

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 5    อาคารภาณุรังษี    หอง 544



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

13001 นายสิงหคํา  สันทัด 13021 นางวรพรรณ  สติใหม

13002 นางรัชนิกร  เวชสุบรรณ 13022 นางจีรวรรณ  คีรีศรี

13003 นางสาวสุจิตรา  พรหมฟง 13023 นางสาวสายใจ  พันหิรัญ

13004 นางสาวดวงใจ  สุวรรณโชติ 13024 นางสาววิภา  วงศพลับ

13005 นางสาวศิวาลักษณ  จานทอง 13025 นายณัฐวุฒิ  วิเชียรฉาย

13006 นางสาวเยาวลักษณ  สุมดี 13026 นางสาวสุภาพร  จิตตาลาน

13007 นางสาวศิริวรรณ  แกววิเชียร 13027 นางสาวไผทกาญจน  แทงทอง

13008 นางสาวณภัทร  เมฆะจํารูญ 13028 นางจุรีรัตน  นามกูล

13009 นายภิรมย  ยอดสวิป 13029 นางทิพวัลย  พวงพูล

13010 นางรุงนภา  บุญลอม 13030 นางสาววาทินี  สุภนาม

13011 นางนิสานาถ  ยองตุก 13031 นางมิ่งขวัญ  เที่ยงอยู

13012 นางสุนิสา  พุมศรี 13032 นางสุวรรณี  บัวเกิด

13013 นางนันทนภัส  ปอมจัตุรัส 13033 นางสาวบังอร  อินทรฟาแสง

13014 นางสาวฐิตาภรณ  นัยนิต 13034 นางสาวพรรณี  คงกระพันธ

13015 นางสาวจารุวรรณ  ชูแกว 13035 นายลิขิต  คงแกว

13016 นางไพรินทร  ฟองเมฆ 13036 นางสาวปาณิสรา  หัสเขียว

13017 นางสาวละออ  นัยสุภาพ 13037 นางสาวนุชนารถ  คนธรรม

13018 นางมัธณา  ดิสโร 13038 นางสาวนิษฐรฐา  บํารุงสุข

13019 นางสาวสุวรรณา  เกิดสุวรรณ 13039 นางสาวสุทธาวรรณ  รัตนบุรี

13020 นางสาวชลลดา  สุวรรณ 13040 นางสาวธิดารัตน  สายหอม

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 13  ตําแหนง พนักงานบริหารงานทั่วไป 4   สังกัดฝายการชางโยธา 

ตั้งแตเลขที่ 13001 - 13040

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 5    อาคารภาณุรังษี    หอง 543



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

13041 นางสาวณพัชกร  ประทุมพงษ 13061 นางศิณีนารถ  แสงจันทร

13042 นางภณิดา  เจนกุลนิษฐ 13062 นางอัจฉรา  ปองคํามี

13043 นายเลิศชาย  กันตะ 13063 นางสาวศิริกมล  วงศสุพชัย

13044 นางรัชติกุล  เมตตา 13064 นางสาวปราณี  บุญมาเลิศ

13045 นางสาวจิตติมา  ชมสมบูรณ 13065 นางทิพวรรณ  ธวัชชัย

13046 นางสาวกรกมล  พาณิชยพงษ 13066 นางสาวสรินลา  คณิตโต

13047 นางจุฑามาศ  พวงมาลัยสรอย 13067 นางพิมพกานต  งามขํา

13048 นางชิดชนก  พวงมาลัยสรอย 13068 นางสุภาวดี  หมั่นเพ็งยัง

13049 นางสาวศิริพร  ตั๋นแกว

13050 นางบุบผา  ชางโต

13051 นางสาวอุมาพร  ยิ่งเมือง

13052 นายเมธี  ฉุยฉาย

13053 นางวิภาวี  อินเอก

13054 นางจิรายุ  โชติมุข

13055 นางสาวอุไรวรรณ  จอยเจริญ

13056 นางสาวกมลกัลย  ชางสาน

13057 นางสาวสุภาพร  นิกร

13058 นางสาวนุชจรีย  นาคสวน

13059 นางสาวฉวีวรรณ  พันธนาม

13060 นางวรรณรดา  กสิผล

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 5    อาคารภาณุรังษี    หอง 544

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ตั้งแตเลขที่ 13041 - 13068

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 13  ตําแหนง พนักงานบริหารงานทั่วไป 4   สังกัดฝายการชางโยธา 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล
14001 นายสมอาจ  นุสิทธิ์รัมย

14002 นายไสว  โคอ่ํา

14003 นายทองคํา  บุญอยู

14004 นายสาโรจน  กิจขยัน

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 14  ตําแหนง พนักงานบริการ 2 (คนขับรถยนต)  สังกัดฝายการชางโยธา 

ตั้งแตเลขที่ 14001 - 14004

สอบภาคปฏิบัติ วันพุธที่  17 กรกฎาคม  2556  เวลา 09.00 น.  เปนตนไป

ณ  พื้นที่หนาอาคาร 1 ฝายบริหารงานบุคคลดานฝกอบรม   



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

18001 นายภาดา  งามขํา 18021 นายสําราญ  โพสี

18002 นายสราวุธ  สุขงาม 18022 นายตอพล  พวงรัก

18003 นายอดิศร  สิงหคะ 18023 นายธวัชชัย  ใยไหม

18004 นายบุญมา  วงษาไชย 18024 นายไชยฤทธิ์  จิตรภักดี

18005 นายอานุธา  เพชรมาตย 18025 นายพิเชษฐ  พลอยสุวรรณ

18006 นายรุงโรจน  พรหมรุง 18026 นายสุริยา  มั่นเหมือน

18007 นายสมพร  เหลารัก 18027 นายอัครัช  ปฏิทัศน

18008 นายนิติกร  ศรีวงษ 18028 นายสหัสสันติ์  ภคจารุสมบัติ

18009 นายกรีฑาพล  จันทสุวรรณ 18029 นายชยาฑิต  นุชเครือ

18010 นายวรพงษ  บริบูรณ 18030 นายแวรอโซล  แวหะยี

18011 นายพลกฤต  โพธิวรรณ 18031 นายอัจฉริยะ  สโมสร

18012 นายณรงศชัย  นุชจาย 18032 นายสันติ  บุญทิพย

18013 นายอนุชา  ผองแผว

18014 นายอดิศักดิ์  สุวรรณชาติ

18015 นายสุริโย  ศรีลอม

18016 นายนพดล  มะลิวัลย

18017 นายนรินทร  นอยมาก

18018 นายอดุลย  คงทาคอ

18019 นายภัทรพันธ  ลาดแดง

18020 นายพงคพรรณ  หงิมรักษา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 18  ตําแหนง พนักงานเทคนิค ๔  สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม   

ตั้งแตเลขที่ 18001 - 18032

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 5    อาคารภาณุรังษี    หอง 553



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

19001 นางสาววิยะดา  วงศมุจรินทร 19021 นางสาวอุมาพร  บุญประเสริฐ

19002 นางตวงพร  กาญจนี 19022 นางสาวธัญชิตา  ปญจวงศโรจน

19003 นางสาวอรุณวรรณ  กาฬจันโท 19023 นายเสริมศักดิ์  ปากวาง

19004 นางสาวเมรี  แพรงสุวรรณ 19024 นางจุฑามาศ  แกวมณี

19005 นางดาวเรือง  กันวิเศษ 19025 นายวันชัย  หอรัตนาเรือง

19006 นางสาวพุทธวรรณ  บุปผา 19026 นายสราวุธ  กุลเกียรติชัย

19007 นางสาวศรีพัทธา  ดําริห 19027 นางสุรัสวดี  หล่ํารัศมี

19008 นางสาววิไลวรรณ  พากเพียร

19009 นางสาวจารุภา  ภักดีตุละ

19010 นางสาวกัญญา  บัวตา

19011 นายเฉลิมพล  กาญธีรานนท

19012 นางสาวสุรีลักษณ  พูลศรี

19013 นางสาวปทมาภรณ  แกวพิศ

19014 วาที่รอยตรีหญิงทัศนีย  พรมหนู

19015 นางเตือนใจ  ผองแผว

19016 นายสุทธิพร  พันธุพิพัฒน

19017 นางสาวชัชมณฑ  หอบัตร

19018 นางสาวปาริชา  กิ่งวิชิต

19019 นางสาวอภิญญา  ประเสริฐ

19020 นางศรีประภา  คําเพ็ชร

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 19 ตําแหนง พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

ตั้งแตเลขที่ 19001 - 19027

สอบภาคขอเขียน  วันอาทิตยที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  

ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร    อาคาร 5    อาคารภาณุรังษี    หอง 554



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

20001 นายอิทธิศักดิ์  งามแท 20021 นางสาวสุรางครัตน  ผิวออน

20002 นายวิรัตน  ชุมผอม 20022 นายคมกริช  เกตุแกว

20003 นายธานินทร  สงทับ 20023 นายสรายุทธ  ศรีพิบูลย

20004 นายมนตรี  สรรพสิทธิ์ 20024 นายชํานาญ  ดีแสวง

20005 นายอัครเดช  คําปาน 20025 นายคิณวัฒน  ศรีหาเวช

20006 นายอนุสร  ประจักษ 20026 นายสุวัฒน  กันวิเศษ

20007 นายเสนห  ครุฑศรี 20027 นายประพันธ  จันตรี

20008 นางอัญชลี  จันทรแปลง 20028 นายอัมพร  ดิษฐเนตร

20009 นายธีรภัทร  อนุศาสนี 20029 นายวิเชียร  ตะนะภักดี

20010 นางสาวสาวิตรี  คําภูษา 20030 นางสาวอนัญญา  ทราจารวัตร

20011 นายจตุพร  ศิริธนะ 20031 นางสาวจันทรา  สุดสงวน

20012 นายศุภัชเชษฐ  กุลบุญ 20032 นายศุภวิทย  ชีววิวิจ

20013 นายปยะ  เรี่ยวเเรง 20033 นายสมบัติ  จันทรงูเหลือม

20014 นายประจักร  อาจเอี่ยม 20034 นายวิฑูร  ชั่งนาค

20015 นายภิทักษ  จันทรักษ 20035 นายสุวัฒน  หลํารอด

20016 นายภัทร  อกอุน

20017 นายวรวิทย  สังขเพชร

20018 นายธิมา  ศรีรัตนพันธุ

20019 นายสุวัชชัย  อินจินดา

20020 นายมานะชัย  คําภาภิรมณ

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 20  ตําแหนง ชางฝมือ 2   สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

ตั้งแตเลขที่ 20001 - 20035

ณ  อาคารฝายบริหารงานบุคคลดานฝกอบรม    หองฝกอบรม 615

เลขที่สอบ ๒๐๐๐๑ ถึง ๒๐๐๒๐  เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขที่สอบ ๒๐๐๒๑ ถึง ๒๐๐๓๕  เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น.

สอบภาคปฏิบัติ วันจันทรที่  29 กรกฎาคม  2556  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

20036 นายประสิทธิชัย  ออนแชม 20056 นายสนุทร  นวลศรี

20037 นายปยะชาติ  สิงหทอง 20057 นายวิโรจน  ปองเพ็ชร

20038 นายสมชาย  บุญมาเลิศ 20058 นายสามารถ  สมนาค

20039 นายสิทธิศักดิ์  สมบุตร 20059 นายธวัช  แสงอวม

20040 นายวราวัฒน  ลาภเวธี 20060 นายศราวุธ  ศรีสุทธะ

20041 นายบพิธ  พินิจมนตรี 20061 นายวิชัย  มังธานี

20042 นายภักดิ์พงศ  ชรินทรสาร 20062 นายเดช  ดวงแสง

20043 นายปยชัย  กลิ่นขจร 20063 นายกิจติพงษ  สุพล

20044 นายพิทักษ  เมฆวิมล 20064 นางสาวแสงเดือน  ทองสุกเจริญ

20045 นายโชคชัย  แกวมน 20065 นายจักรกฤษ  โพธิ์วาที

20046 นายบรรเจิด  หุนทอง 20066 นายปรีชา  วอมะ

20047 นางนฤมล  ฤทธาพรม 20067 นายสมชาย  จิตรีเหิม

20048 นายวินัย  รัตนบุรี 20068 นายชาติชาย  บุญเกิด

20049 นายอภิรักษ  สอนสุทธิ์ 20069 นายศิริพงศ  สังขทอง

20050 นายตรีรักษ  นุยรัตน 20070 นายไพศาล  ทนหนองแวง

20051 นายวินัย  จารยคํามา 20071 นายศักดิ์ดํารงค  คชสิงห

20052 นายชยพล  นวลออน 20072 นายพิทักษ  ตาเมืองมูล

20053 นายพงศศักดิ์  แกวมณีโชติ 20073 นายสมาน  แสงเพชรออน

20054 นายธีระยุทธ  ทองรุง 20074 นายอาณัฐ  วรรณสินธ

20055 นายสัญญา  รักษาวงศ 20075 นายสมนึก  รัตนโมรา

บัญชีรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาเปนพนักงานการรถไฟฯ 

ผูสมัครหนวยที่ 20  ตําแหนง ชางฝมือ 2   สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

เลขที่สอบ ๒๐๐๓๖ ถึง ๒๐๐๕๕  เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขที่สอบ ๒๐๐๕๖ ถึง ๒๐๐๗๕  เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น.

ตั้งแตเลขที่ 20036 - 20075

สอบภาคปฏิบัติ วันอังคารที่  30 กรกฎาคม  2556  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป

ณ  อาคารฝายบริหารงานบุคคลดานฝกอบรม    หองฝกอบรม 615



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 (ยกเวนหนวยที่ ๑๒ 

ตําแหนง พนักงานการบัญชี ๔  ใชเครื่องคํานวณได) เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณอื่น
ใดเขาไปในหองสอบ

๖.  ใหใชกระดาษคําตอบที่การรถไฟแหงประเทศไทย ไดจัดไวใหเทานั้น
๗.  ใหเขียนชื่อเลขประจําตัวสอบในกระดาษคําตอบใหเรียบรอย หากปรากฏวาผูใดมิไดลงเลขประจําตัวสอบไวใน

กระดาษคําตอบ หรือลงเลขประจําตัวสอบไมตรงกับที่การรถไฟแหงประเทศไทยไดออกให หรือคําตอบที ่ ปรากฏในกระดาษ
เปนขอความที่ลอกกัน กรรมการจะงดการใหคะแนนในวิชานั้นๆ

๘.  ไมอนุญาตใชน้ํายาลบคําผิด กรณีแกไขคําตอบ ใหผูสอบขีดฆาคําตอบที่ไมตองการแลวเซ็นชื่อกํากับ ถาปรากฏ
คําตอบมากกวา ๑ คําตอบ กรรมการจะงดการใหคะแนนในขอนั้น ๆ (กรณี ขอสอบแบบปรนัย สามารถแกไขคําตอบไดครั้ง
เดียว  ขอคําตอบที่ขีดฆาเซ็นชื่อกํากับไวแลว ไมอนุญาตใหแกไขไดอีก)

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


