
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจาง

ตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย

ตามที่การรถไฟแหงประเทศไทย ไดมีประกาศ  ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รับ
สมัครสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา 
๕ ป เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย  ในตําแหนงตางๆ นั้น

การรถไฟแหงประเทศไทย  ไดประมวลผลคะแนนการสอบคัดเลือก หนวยที่ ๖ ตําแหนง
พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน) สังกัด ฝายการเดินรถ,  หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒ สังกัด 
ฝายการชางกล, หนวยที่ ๑๑ ตําแหนง ชางฝมือ ๑ สังกัด ฝายการชางกล  และหนวยที่ ๑๖ ตําแหนง 
ชางฝมือ ๑ (คนงาน) สังกัด ฝายการชางโยธา  แลวเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผูที่ผานการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเขาทํางานการรถไฟแหงประเทศไทย ตามเอกสารแนบทายประกาศ

โดยใหผูผานการสอบคัดเลือก (ยกเวนผูที่ไดรับการสํารอง)  นําเอกสารหลักฐานประกอบดวย
๑. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘  หรือแบบ ส.ด. ๔๓
๕.  สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล , ใบสําคัญการสมรส ฯลฯ )
๖.  รูปถายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ขนาด ๒ นิ้ว) จํานวน ๑๒ รูป
๗.  ใบรายงานผลการเอ็กซเรยปอด (Report)  งดรับแผนฟมลเอ็กซเรย  และแผน CD อานผล

การเอ็กซเรยปอด
๘.  ใบรายงานผลการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด

เอกสารหลักฐาน ขอ ๑ – ๕  ใหถายสําเนาจํานวน ๔ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  ยกเวน 
ขอ ๗ – ๘ จะตองนําใบรายงานผลเอ็กซเรยปอด (Report), ใบรายงานผลการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด 
ฉบับจริงมาดวย



- ๒ -

ทั้งนี้  ผูผานการสอบคัดเลือกตามประกาศ จะตองเขารับการตรวจรางกาย  และมา
รายงานตัว ในวัน  เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียด ดังนี้

หนวยที่ ๖ ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน) สังกัด ฝายการเดินรถ
๑. เลขที่สอบ ๐๖๐๐๑ – ๐๖๐๕๒  

- วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เขารับการตรวจรางกาย     
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ  พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ

- วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุ
ทํางานในการรถไฟฯ ณ สโมสรรถไฟ

๒. เลขที่สอบ ๐๖๐๕๖ – ๐๖๑๐๗  
- วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  เขารับการตรวจรางกาย 

ณ ที่ทําการ แพทยเขตกรุงเทพ  พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ
- วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุ

ทํางานในการรถไฟฯ ณ สโมสรรถไฟ

หนวยที่ ๑๐ ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัด ฝายการชางกล
๑. เลขที่สอบ  ๑๐๐๐๓ – ๑๐๑๐๕

- วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น.  เขารับการตรวจรางกาย      
ณ  ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ  พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ

- วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางาน
ในการรถไฟฯ ณ สโมสรรถไฟ

๒. เลขที่สอบ  ๑๐๑๐๖ – ๑๐๑๙๑
- วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น.  เขารับการตรวจรางกาย      

ณ  ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ  พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ
- วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางาน

ในการรถไฟฯ ณ สโมสรรถไฟ
๓. เลขที่สอบ  ๑๐๑๙๒ – ๑๐๒๙๒

- วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น.  เขารับการตรวจรางกาย      
ณ  ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ  พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ

- วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุ
ทํางานในการรถไฟฯ ณ สโมสรรถไฟ

๔. เลขที่สอบ  ๑๐๓๐๖ – ๑๐๔๑๔
- วันที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น.  เขารับการตรวจรางกาย             

ณ  ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ  พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ
- วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุ

ทํางานในการรถไฟฯ ณ สโมสรรถไฟ



- ๓ -

หนวยที่ ๑๑ ตําแหนง ชางฝมือ ๑  สังกัด ฝายการชางกล
- วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  เขารับการตรวจรางกาย       

ณ ที่ทําการ แพทยเขตกรุงเทพ  พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุ

ทํางานในการรถไฟฯ ณ สโมสรรถไฟ

หนวยที่ ๑๖ ตําแหนง ชางฝมือ ๑ (คนงาน) สังกัด ฝายการชางโยธา
- วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น.  เขารับการตรวจรางกาย             

ณ  ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ  พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ
- วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุ

ทํางานในการรถไฟฯ ณ สโมสรรถไฟ

สําหรับผูที่ไมมาเขารับการตรวจรางกาย  รายงานตัวในวันดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ 
สวนผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีสํารอง การรถไฟฯ  จะขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผล
การสอบคัดเลือก   แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันนี้อีก  และไดประกาศขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดใหมแลว การขึ้นบัญชีสํารองไวเปนอันยกเลิก

ทั้งนี้  การสอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟฯ เมื่อตรวจสอบพบวา  
คุณสมบัติการสมัครสอบของผูผานการสอบคัดเลือก ไมถูกตอง คลุมเครือ และขัดตอระเบียบฯ/
คําสั่ง/ขอบังคับฯ ของการรถไฟฯ ที่เกี่ยวของ  การรถไฟฯ จะถือวา เปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้ตั้งแตตน  ไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุแตงตั้ง และไมสามารถเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น  
หากมีขอสงสัย หรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ งานวางแผนและสรรหา   กองการ
บุคคล  ฝายบริหารงานบุคคล โทร. ๘๒๔-๕๒๕๔

ประกาศ ณ วันที่   ๑๘    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงนาม)      คํานวน ทองนาค

( นายคํานวน   ทองนาค )
รองผูอํานวยการฝายดานบริหาร รักษาการแทน

ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล

* หมายเหตุ ตําแหนงเดิมที่ระบุไวในวงเล็บของแตละหนวย  เพื่อสื่อความหมายใหผูสมัครเขาใจงายทั่วกัน



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล

06001 นางมาริสา  พรหมจุย
06002 นายบัณฑิต  แผนภิรมย
06003 นายวรวุธ  คงปาน
06005 นางพรทิพย  พงศปรีชา
06008 นายชาตรี  เจริญสุข
06011 นางกัญญา  มณีศรี
06012 นายสมพร  มณีศรี
06014 นายสวัสดิ์  ขังรัมย
06015 นายสุพจน  ไฝเนียม
06017 นายประสิทธิ์  ทิพยสุวรรณ
06018 นายถาวร  โพยนอก
06019 นายประทีป  พรมศาล
06022 นางสาวเพ็ญนภา  โคกตาทอง
06023 นายสาลี  เหมืองพุน

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
หนวยที่ ๖  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  สังกัด ฝายการเดินรถ

เอกสารแนบ   ๑

-  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 06023 นายสาลี  เหมืองพุน

06024 นายมานะ  แกวสวัสดิ์
06026 นายสมคิด  ไวยปราชญ
06027 นายชัชวาลย  วงคมั่น
06029 นายไชยณรงค  ศิริพลไชยกาญจน
06030 นายสมโภชน  ดอกไมเครือ
06035 นายกําแหง  คํานาแซง
06036 นายภิญโญ  ตรงตอกิจ
06038 นายกุศล  เพชรตีบ
06040 นายขาว  วงษเลิศ
06042 นายถาวรวัฒน  ตันหัน
06043 นางสาวธนพร  ราชาทร
06046 นายรณชัย  ทรัพยสิน
06049 นางสายชล  นิลวรรณ
06050 นายสมิตร  กํามะหยี่
06052 นายพิษณุ  ทําบุญ

เอกสารแนบ   ๒

-  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
-  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ



หนวยที่ ๖  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  สังกัด ฝายการเดินรถ
เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล

06056 นายไกร  เพ็ชรสีใส
06059 นายสวัสดิ์  สายบุตร
06062 นายโศภน  แพงศรี
06064 นายเสริมศักดิ์  ศักดินูญ
06067 นายสงา  อินทเกตุ
06070 นางสาวยุพา  หนูเมือง
06072 นายเพชรรัตน  คําพวง
06075 นายอํานาจ  เจริญนาน
06077 นายธีระยุทธ  วิทยารังษีพงษ
06078 นายสมพงษ  มณีศรี
06083 นายอุเทน  ผองภักดี
06084 นายชวน  พลนิยม
06085 นายสมศักดิ์  มะธิปไข
06088 นายสุนทร  อินตะวัน
06089 นายประวิทย  ศรีหวาด

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
เอกสารแนบ   ๒

-  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ

06089 นายประวิทย  ศรีหวาด
06093 นายสุวัฒน  ชนะชัย
06098 นายสวาง  ศรีสาหราย
06099 นายสุเทพ  กาละทีโร
06100 นายวิโรจน  แสงอุทัย
06107 นายทองสาร  ขุนสระดี

* หมายเหตุ
๑. ผูผานการสอบคัดเลือก  หนวยที่ ๖  เลขที่สอบ  ๐๖๐๐๑ - ๐๖๐๕๒
   - วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เขารับการตรวจรางกาย ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ

     พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ 
   - วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางานในการรถไฟฯ

     ณ สโมสรรถไฟ 
๒. ผูผานการสอบคัดเลือก  หนวยที่ ๖   เลขที่สอบ   ๐๖๐๕๖ - ๐๖๑๐๗
   - วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เขารับการตรวจรางกาย ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ

     พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ 
   - วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางานในการรถไฟฯ

     ณ สโมสรรถไฟ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ   ๓



ผูที่ไดรับการสํารอง หนวยที่ ๖  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)

สังกัด ฝายการเดินรถ

สํารองลําดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
1 06004 นายอภิชาติ  ศรีประเสริฐ

2 06076 นางสาวธัญทิพย  ถิตยอําไพ

3 06033 นายอาณัติ  มาฟก

4 06095 นางปราณี  เกาะมั่น

5 06079 นายยุทธนา  ขันมณี

6 06028 นายสมภพ  จันทรุจานนท

7 06097 นายธวัชชัย  กาฬมิตร

8 06006 นายปยะ  มนัสพิทักษชัย

9 06013 นายภาคภูมิ  สดชื่น

10 06009 นายทวีศักดิ์  ประสมศรี

เอกสารแนบ   ๓

เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
10003 นายพรชัย  อวยกลาง
10004 นายวีระ  โพธิ์หลํา
10005 นายธนารักษ  จั่นตอง
10020 นายทรงธรรม  ฮั้วเฮง
10023 นายหัช  รัตนภักดี
10026 นายสนธยา  เฝอนสูงเนิน
10027 นายวุฒิกร  นอยคําพวง
10028 นายสมบูรณ  อักษร
10036 นายประสาร  สุวรรณประภา
10037 นายวิเชียร  หลอดคํา

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

หนวยที่  ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒   สังกัด ฝายการชางกล

เอกสารแนบ   ๔

-  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
10038 นายเพิ่มพันธ  ปราสัย
10039 นายสาธิต  จารุภูมิ
10041 นายสานิตย  อินผอม
10042 นายสมชาย  กิจวิบูลย
10043 นายทศพร  สวาททอง
10044 นายอัครเดช  ละครพล
10046 นายประสิทธิ์  ศรีจันทร
10051 นายนิพนธ  พงศวรเสนีย
10053 นายสุนทร  พลอยจะบก
10054 นายมนตรี  โตะทอง
10059 นายสมชาย  ราหมาน
10064 นายมานพ  เข็มทอง
10067 นายประสาน  สุบงกช
10068 นางสาวอรอุษา  จันทวงษ

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

หนวยที่  ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒   สังกัด ฝายการชางกล

เอกสารแนบ   ๔

-  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 10068 นางสาวอรอุษา  จันทวงษ

10069 นายสุริยา  มาแสละ
10070 นายสมหมาย  จันทา
10071 นายปยะวัฒน  ชวยปาน
10072 นายกัณตพิชญ  บุญศรี
10085 นายอนัต  พิจารณา
10086 นายอนพ  พิจารณา
10087 นายเปนหนึ่ง  พรหมสวัสดิ์
10090 นายสราวุธ  บุญศิริกาญจน
10092 นายสันติ  แสงสีทอง
10095 นายประสานชัย  สามพลกรัง
10098 นายอนุรัญช  อับดุลลาห
10099 นางรัตนกมล  โตสม
10100 นายอรรถพล  เติมปยกุล
10103 นายปติชน  พึ่งพินิจ
10104 นายนริศ  เนียมแสง
10105 นายมงคล  เชาวไวย

เอกสารแนบ   ๕

-  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
10106 นายนิวัฒน  จุลศาสตร
10107 นายมุนี  คําหอม
10108 นายจักรรินทร  ภูมิชัย
10110 นายพล  ดีชัย
10111 นายประพันธพงค  ทองกวาว
10112 นายสรชัย  พูลสมบัติ
10119 นายประเสริฐ  กล่ําจีน
10121 นายศราวุธ  ใจเที่ยง
10123 นายศุภวิทย  เรืองวงษ
10126 นายวินัย  วิชาเกวียน
10129 นายชัยวัฒน  เผือกผล
10131 นายสุรพล  สมการ
10132 นายณัฐกร  สัมมาทรัพย
10134 นายณภัทร  ตันประเสริฐ

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

หนวยที่  ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒   สังกัด ฝายการชางกล

เอกสารแนบ   ๕

-  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 

10134 นายณภัทร  ตันประเสริฐ
10135 นายเอนก  เที่ยงตรง
10136 นายสุชาติ  เฉยสุวรรณ
10137 นายบัญชา  นุมนอย
10138 นายสัมพันธ  ภิรมยคลอย
10139 นายทินกร  รุงปอม
10141 นายธงชัย  บุญสุข
10144 นายพงษ  รุงงามฤกษ
10148 นายสมศักดิ์  เหลารัตนา
10152 นายดอกรัก  ใจซื่อกุล
10153 นายสุนัย  ศรียศ
10159 นายนิวัฒิ์  มีชม
10163 นายจตุรงค  วงศจันทร
10167 นายปยะ  พลับพลา
10168 นายเฉลิมชัย  เนียมแสง
10169 นายดิเรก  เสมอใจ
10171 นายเสนห  ภาคพานิช

เอกสารแนบ   ๖

-  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
10172 นายทองสุข  จันทรคํา
10173 นายสงา  ยนจอหอ
10174 นายธนกร  ควรแท
10175 นายสุชิน  เพิ่มพัฒน
10177 นายกรีฑา  เนียดพลกรัง
10180 นายวรจักร  ไชยเพ็ชร
10185 นายชัยนรา  แสวงดี
10189 นายธวัชชัย  วงศพลบ
10190 นายบุญค้ํา  สิงหชา
10191 นายอนุรักษ  บุญมาก
10192 นายลือศักดิ์  พัฒนวิเชียร
10193 นายอุดมศักดิ์  ดาราเมือง
10194 นายพันธกวี  ปานนาค
10195 นายจรุงศักดิ์  อาจจําปา

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

หนวยที่  ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒   สังกัด ฝายการชางกล

เอกสารแนบ   ๖

-  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ

10195 นายจรุงศักดิ์  อาจจําปา
10199 นายมณเฑียร  คงพูลผล
10200 นายประวิทย  สุวรรณากรกุล
10201 นายสมบัติ  เต็มอยู
10202 นายบัณฑิต  เกิดกลา
10203 นายระจินันท  โประชู
10206 นายคีรีรัฐ  คีรีศรี
10209 นายวิทยา  มาทอง
10210 นายกิติพล  ทัพพันธุ
10211 นายวันพิสุทธิ์  บุญคอย
10213 นายฉัตรชัย  นิ่มประเสริฐ
10214 นางสุกัญญา  แกวสีนวล
10215 นายสมหมาย  รัตนพันธ
10216 นางวนิดา  สวัสดิกูล
10219 นายเสถียรพงษ  เริ่มกลาง
10221 นายอโนทัย  พิศมัย
10224 นายวรเวทย  มวงฉะ

เอกสารแนบ   ๗

-  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
10232 นายสิทธิโชค  ปานทอง
10233 นายหัสชัย  พรหมดนตรี
10234 นางสาวอรอุมา  เพ็ชรอุดม
10243 นายฤทธิรงค  โตวิจารณ
10246 นายเอกราช  สรอยเงิน
10249 นายจรัสศิริ  สุนทโรทยาน
10253 นางปราณีต  วงศเดือน
10254 นางรุงรัตน  จูมานัส
10258 นายวสันต  บุญสมพงษ
10260 นายอรรถพร  จันทรโยธา
10263 นายเตชิต  แตงออน
10264 นายสราวุธ  โตกําแพง
10266 นายวรวิทย  ลิศนันท
10274 นายวรากรณ  กุนุ

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

หนวยที่  ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒   สังกัด ฝายการชางกล

เอกสารแนบ   ๗

-  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ10274 นายวรากรณ  กุนุ

10278 นายรัฐพงษ  มิตรรัก
10279 นายสธนพงศ  สีพันธ
10281 นายพิเชฐ  สาพิมาน
10287 นายณัฏฐพล  ปานชาวนา
10288 นายปญญา  ศรีไชย
10292 นายวัชระ  พุมมา
10306 นายสมศักดิ์  พุทธรักษา
10314 นายสมโชติ  สอดแจม
10315 นายอนุชา  ชาติรักษา
10316 นายทศพล  อนรรฆมงคล
10317 นายทศพร  อนรรฆมงคล
10319 นายกฤษณะ  ชาญสูงเนิน
10320 นายชาตรี  หงสโสดา
10322 นายกิตติ  จะแรบรัมย
10324 นายชนะศึก  ทัพพันธุ
10327 นายอาวุธ  สิทธิสาตร

เอกสารแนบ   ๘

เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ

-  ๓  ธันวาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
10328 นายปริญญา  ตุมแสง
10330 นายจตุพร  ยิ้มสะอาด
10331 นายประสพ  โซพลงาม
10333 นายเฉลิมพล  สิงหดี
10334 นายดนุชพันธ  แสนสุข
10335 นายอนุวัฒน  กันนอย
10336 นายอุเทน  พูนเกษม
10338 นายทรงศักดิ์  ถนอมวํา
10339 นายคณิต  ทองอราม
10340 นายนันทวัฒน  อภัยจิตต
10343 นายตอศักดิ์  นัยเนตร
10346 นายณัฐวุฒิ  ศิริ
10347 นายเกียรติภูมิ  ปาลศรี
10352 นายอัครา  พูนภักดี

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

หนวยที่  ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒   สังกัด ฝายการชางกล

เอกสารแนบ   ๘

-  ๓  ธันวาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 10352 นายอัครา  พูนภักดี

10354 นายศักรินทร  ปลื้มใจ
10356 นายพงษพันธ  รวมสุข
10359 นายสิทธิศักดิ์  สายงาม
10361 นายธรรมิก  เหมราช
10362 นายเจะยาลาดุลคีน  วานิมาตุลลอฮ
10372 นายชัชวาล  เกียวจันทึก
10373 นายจารึก  สายพัทลุง
10374 นายมานพ  จันทรแจง
10375 นายเอนก  ชูมี
10380 นายไพศาล  หงษโต
10381 นายศุภชัย  เที่ยงธรรม
10383 นายทิพากร  พงศวรเสนีย
10384 นายรังสรรค  พุมแจม
10387 นายเกรียงเดช  นาคบางแกว
10390 นายอาทิตย  ขํามิน
10392 นายไพศาล  ภาณุมาศ

-  ๓  ธันวาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ   ๙



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
10393 นายหวันอับดลเลาะ  ปะดุกา
10395 นายณัฐพงศ  พุมทิม
10403 นายวีรวัฒน  ครามศรี
10407 นายวรายุทธ  ชินทองจู
10410 นายเหิม  นามบุตร
10412 นายเทอดศักดิ์  ปนออน
10414 นายจักรินทร  ตนทอง

* หมายเหตุ

๑. ผูผานการสอบคัดเลือก  หนวยที่ ๑๐  เลขที่สอบ  ๑๐๐๐๓ - ๑๐๑๐๕
   - วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เขารับการตรวจรางกาย ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ

     พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ 
   - วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางานในการรถไฟฯ

     ณ สโมสรรถไฟ 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
หนวยที่  ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒   สังกัด ฝายการชางกล

เอกสารแนบ   ๙

-  ๓  ธันวาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ

     ณ สโมสรรถไฟ 
๒. ผูผานการสอบคัดเลือก  หนวยที่ ๑๐  เลขที่สอบ  ๑๐๑๐๖  - ๑๐๑๙๑
   - วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เขารับการตรวจรางกาย ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ

     พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ 
   - วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางานในการรถไฟฯ

     ณ สโมสรรถไฟ 
๓. ผูผานการสอบคัดเลือก  หนวยที่ ๑๐  เลขที่สอบ  ๑๐๑๙๒  - ๑๐๒๙๒
   - วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เขารับการตรวจรางกาย ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ

     พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ 
   - วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางานในการรถไฟฯ

     ณ สโมสรรถไฟ 
๔. ผูผานการสอบคัดเลือก  หนวยที่ ๑๐  เลขที่สอบ  ๑๐๓๐๖  - ๑๐๔๑๔
   - วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เขารับการตรวจรางกาย ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ

     พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ 
   - วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางานในการรถไฟฯ

     ณ สโมสรรถไฟ 

เอกสารแนบ   ๑๐



ผูที่ไดรับการสํารอง หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัด  ฝายการชางกล

สํารองลําดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
1 10218 นางสาวอมรรัตน  ปานกลาง
2 10145 นายวุฑธานุ  สอนจันทร
3 10286 นายเฉลิมพล  เลี่ยมทองคํา
4 10348 นายคงชนม  มีลักษณะ
5 10018 นายสมพงษ  นาหวยทอง
6 10049 นายสมหมาย  รงรองเกษม
7 10089 นางสาวมนัดดา  สอนเขียว
8 10052 นายโชคธนวัฒน  คําเสนาะ
9 10002 นางสุชารัตน  แสงเพชร

10 10096 นายวิสุทธิ์  มะโร
11 10379 นายจักรกฤษณ  เนตรศาสตร
12 10350 นายกฤษณะ  เลิศวงศหิรัญ
13 10242 นายอาทิตย  เกษร
14 10109 นายสรพงษ  ภาคแสวง
15 10164 นายสมมาท  กุลมณี
16 10299 นายวัชรพงษ  ปุณะศิริ

เอกสารแนบ   ๑๐

16 10299 นายวัชรพงษ  ปุณะศิริ
17 10409 นายณัฐพงษ  ดําทองสุก
18 10076 นายดิเรก  มั่งมีผล
19 10376 นายเอกวิทย  สินเวช
20 10371 นายชนะชัย  นางกระโทก
21 10341 นายอภินันท  สมสวัสดิ์
22 10047 นายทนง  ปานสมบัติ
23 10031 นายวัชระ  ฉิมฉาย
24 10388 นายธีรพงษ  โตบัณฑิต
25 10276 นายอรุณ  มะหะมาน
26 10273 นายสรรวงษ  ปานเมือง
27 10256 นายสันธาน  เนตรศาสตร
28 10367 นายยุทธพล  ดีรอดตน
29 10329 นายสิทธิศักดิ์  สงคประภา
30 10413 นายสมบัติ  ผาลีพัฒน
31 10351 นางสาวจิราพรรณ  พูลผล
32 10247 นางสาวประไพพิศ  สุธนภูมี
33 10116 นายโกรนนท  เฉิดไธสง
34 10176 นายจีระวุฒิ  ขวานเพชร

เอกสารแนบ   ๑๑



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล

11001 นางปราณี  โมราขาว

11002 นายวิทยา  แขวงกระทุม

11003 นายพุทฒิ  เพชรสังฆาต

11004 นายชาตรี  ศรประทุม

11005 นายชุมพล  พลับจุย

11006 นายสมพงษ  สะเริญรัมย

* หมายเหตุ
ผูผานการสอบคัดเลือก  หนวยที่ ๑๑  เลขที่สอบ  ๑๑๐๐๑ - ๑๑๐๐๖
   - วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เขารับการตรวจรางกาย ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ

     พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ 
   - วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางานในการรถไฟฯ

     ณ สโมสรรถไฟ 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
หนวยที่  ๑๑  ตําแหนง ชางฝมือ ๑   สังกัด ฝายการชางกล

เอกสารแนบ   ๑๑

-  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ

เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล

16018 นายบุญมี  น้ําใส

16025 นายสมบัติ  ชมพันธ

16042 นายบุญมา  ภูมิลี

16053 นายธานี  วงศสิริ

16070 นายพีระ  บุณยะวันตัง

16072 นายนิคม  สีจันทรออน

16079 นายไพศาล  กันนุฬา

16080 นายบุญนาค  คํามาก

16105 นายสมหมาย  เจริญกิจ

16123 นายสนั่น  สรอยสน

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
หนวยที่  ๑๖  ตําแหนง ชางฝมือ ๑ (คนงาน)   สังกัด ฝายการชางโยธา

เอกสารแนบ   ๑๒

-  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
16124 นายผิน  เปงทอง
16128 นายวังไพร  รวยรื่น
16131 นายประยงค  เครือปอง
16158 นายเสถียร  ติคํา
16159 นายกันยา  ศรีทอง
16160 นายสําออย  เนียมพวง
16161 นายทองวรรณ  คําแกว
16162 นายออย  เหม็นตนสาย
16203 นายจรูญ  ทรัพยประสงค
16207 นายอํานาค  ปานพุก
16220 นายสาคร  จายุพันธ
16221 นายนิรันทร  เพ็งหนู
16227 นายปญจางค  ขํามวง
16255 นายปรีชา  ศาลกลาง

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

หนวยที่  ๑๖  ตําแหนง ชางฝมือ ๑ (คนงาน)   สังกัด ฝายการชางโยธา

เอกสารแนบ   ๑๒

-  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 16255 นายปรีชา  ศาลกลาง

16257 นายธีรวิทย  วัตรขาว
16271 นายสงา  ปานนอก
16278 นายสมควร  ปานนอก
16282 นายมีศักดิ์  สัมปทาเสถียร
16322 นายสุรพล  บุญเลิศ
16326 นายนิพล  ปะสังคะเต
16334 นายสุริยัน  คงแคลวภัย
16373 นายจําเนียน  ประสงค
16392 นายสุรพล  ลวดชัยภูมิ
16394 นายสุขุม  ขันติจิตร
16395 นายนกเล็ก  ศรีไตรภพ
16399 นายสําเริง  หมวดมงคล
16401 นายทองปลิว  หมวดมงคล
16403 นายทวีศักดิ์  งานหมั่น
16413 นายสายัณห  ยิ่งยง
16414 นายประยงค  เผือกทอง

เอกสารแนบ   ๑๓

-  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ



เลขที่สอบ ชื่อ-นามสกุล
16427 นายยุทธนา  อรัณยกานนท
16447 นายสมบูญ  ไกจันทร
16466 นายเย็น  ศรีปนเปา
16470 นางสุรางครัช  กลิ่นหอม

* หมายเหตุ
ผูผานการสอบคัดเลือก  หนวยที่ ๑๖  เลขที่สอบ  ๑๖๐๑๘ - ๑๖๔๗๐
   - วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เขารับการตรวจรางกาย ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ

     พรอมนําสงเอกสารหลักฐานตามประกาศ 
   - วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุทํางานในการรถไฟฯ

     ณ สโมสรรถไฟ 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
หนวยที่  ๑๖  ตําแหนง ชางฝมือ ๑ (คนงาน)   สังกัด ฝายการชางโยธา

เอกสารแนบ   ๑๓

-  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตรวจรางกาย 
ณ ที่ทําการแพทยเขตกรุงเทพ 
และพรอมสงเอกสารหลักฐาน
ตามประกาศ  
- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 
ณ สโมสรรถไฟ

ผูที่ไดรับการสํารอง หนวยที่ ๑๖  ตําแหนง ชางฝมือ ๑  สังกัด  ฝายการชางโยธา

สํารองลําดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
1 16275 นายประสงค  เรืองอุไร
2 16172 นายไพโรจน  ผกาแดง
3 16200 นายสมัย  ผาดวงดี
4 16058 นายสมเดช  ลาเตะ
5 16132 นางสาวโสภา  สายเรี่ยม
6 16442 นายสุเมฆ  ผุโพธิ์
7 16462 นายพรชัย  บุญเรือง
8 16436 นายแดง  ชูชื่น
9 16197 นายสายันต  แสงมีคุณ


