
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง  รายชื่อบุคคลผูผานการสอบภาคปฏิบัติ

ตามที่การรถไฟแหงประเทศไทย ไดมีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัคร
สอบคัดเลือกลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไดรับการจางตอเนื่องรวมแลวไมนอยกวา ๕ ป 
เพื่อบรรจุเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย  ในตําแหนงตาง ๆ ดังรายละเอียดแจงแลว นั้น

การรถไฟแหงประเทศไทย ไดประมวลผลการสอบภาคปฏิบัติ   ซึ่งไดดําเนินการสอบคัดเลือก
เสร็จสิ้นแลวบางหนวย  จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผูผานการสอบภาคปฏิบัติ ตามเอกสารแนบทายประกาศ ดังนี้

ภาคปฏิบัติ                                   
สังกัดฝายการเดินรถ

หนวยที่ ๖  พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน) เอกสารแนบ ๑ – ๓
สังกัดฝายการชางกล

หนวยที่ ๑๐ ชางฝมือ ๒ เอกสารแนบ ๔ – ๑๑
หนวยที่ ๑๑ ชางฝมือ ๑ เอกสารแนบ  ๑๒

สังกัดฝายการชางโยธา
หนวยที่ ๑๖ ชางฝมือ ๑ (คนงาน) เอกสารแนบ ๑๓ – ๒๑

โดยใหบุคคลผูที่มีรายชื่อตามประกาศ นําเอกสารหลักฐานตางๆ มายื่นใหกับฝาย/สํานักงาน
ที่เปดรับสมัคร ( ฝายการเดินรถ, ฝายการชางกล, ฝายการชางโยธา ) เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
และยืนยันความถูกตองครบถวน กอนรวบรวมจัดสงให กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล ทั้งนี้  เอกสาร
หลักฐานตางๆ ของผูมีรายชื่อตามประกาศ จะตองถึง กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๕ 
กันยายน  ๒๕๕๖ เทานั้น โดยนับจากวันที่ประทับตราหนังสือรับ ของ กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล 
หากสงเอกสารตาง ๆ ลาชากวากําหนด หรือเอกสารไมครบถวน จะไมพิจารณาทุกกรณี

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ดังนี้
๑. ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเทอรเน็ต (Internet) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก 

และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว ซึ่งถายไมเกิน ๑ ป นับถึงวันปดรับสมัคร (๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๖) 
พรอมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน

    ๒. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) และสําเนาประกาศนียบัตร (ถาม)ี  
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมี

อํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปดรับสมัคร ( ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๖ )  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 



- ๒ -

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสํานาบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ 
และมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเทานั้น จํานวน ๑ ฉบับ โดยบัตรดังกลาว จะตองไม หมดอายุ  

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

สมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล อยางละ ๑ ฉบับ 
๖. สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘ หรือแบบ ส.ด. ๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)

     สําเนาเอกสารหลักฐานที่สง ผูสมัครจะตองลงลายมือชื่อกํากับ รับรองสําเนาถูกตอง  ระบุเลขที่สอบ
กํากับไวที่มุมบนดานขวาของสําเนาเอกสารหลักฐานทุกหนา

    ทั้งนี้ บุคคลผูที่มีรายชื่อตามประกาศ จะตองเปนลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟฯ       
สังกัดฝาย/สํานักงาน/ศูนย/กอง ตามจํานวนที่การรถไฟฯ อนุมัติใหจาง และไดรับการจางตอเนื่อง
รวมแลวไมนอยกวา  ๕  ป หากสงเอกสารหลักฐานตางๆลาชากวากําหนดหรือ ยื่นเอกสารไม
ครบถวน/ไมถูกตองตามประกาศ การรถไฟฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์ และหากปจจุบัน ไมไดเปน
ลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟฯตามที่กําหนด การรถไฟฯ จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแตตน  ไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น  และจะไมมีสิทธิ์เขารับการสอบ
สัมภาษณทุกกรณี

                สําหรับวัน เวลา สถานที่ การสอบภาคสัมภาษณ   การรถไฟฯ จะประกาศใหทราบ
ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ ฝายบริหารงานบุคคล หรือสามารถดูรายละเอียดไดทาง 
เว็บไซต  www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com

             ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๐   สิงหาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๖

(ลงนาม)       ปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา

( นายปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา )
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

06001 นางมาริสา  พรหมจุย 06026 นายสมคิด  ไวยปราชญ

06002 นายบัณฑิต  แผนภิรมย 06027 นายชัชวาลย  วงคมั่น

06003 นายวรวุธ  คงปาน 06028 นายสมภพ  จันทรุจานนท

06004 นายอภิชาติ  ศรีประเสริฐ 06029 นายไชยณรงค  ศิริพลไชยกาญจน

06005 นางพรทิพย  พงศปรีชา 06030 นายสมโภชน  ดอกไมเครือ

06006 นายปยะ  มนัสพิทักษชัย 06031 นางสาวมัณฑณา  ทิพยมัย

06007 นายวิทยา  มนูญญา 06032 นายธนวิชญ  ศรีสังข

06008 นายชาตรี  เจริญสุข 06033 นายอาณัติ  มาฟก

06009 นายทวีศักดิ์  ประสมศรี 06034 นายนคร  อินทร

06010 นายธนวัฒน  ขวัญทอง 06035 นายกําแหง  คํานาแซง

06011 นางกัญญา  มณีศรี 06036 นายภิญโญ  ตรงตอกิจ

06012 นายสมพร  มณีศรี 06037 นายบัณฑิต  แปนกลัด

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 6  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  สังกัดฝายการเดินรถ  

เอกสารแนบ   ๑

06012 นายสมพร  มณีศรี 06037 นายบัณฑิต  แปนกลัด

06013 นายภาคภูมิ  สดชื่น 06038 นายกุศล  เพชรตีบ

06014 นายสวัสดิ์  ขังรัมย 06039 นายนพดล  เลามาสุวพรรณ

06015 นายสุพจน  ไฝเนียม 06040 นายขาว  วงษเลิศ

06016 นายพรสิทธ  กล่ําสกุล 06041 นางสาวสุคันธา  ตุลพันธ

06017 นายประสิทธิ์  ทิพยสุวรรณ 06042 นายถาวรวัฒน  ตันหัน

06018 นายถาวร  โพยนอก 06043 นางสาวธนพร  ราชาทร

06019 นายประทีป  พรมศาล 06044 นายไสว  สมสวาง

06020 นายชาญชัย  นาเมือง 06045 นางนภัสสร  ไวยศิลา

06021 นายสิทธิชัย  อุบลวัตร 06046 นายรณชัย  ทรัพยสิน

06022 นางสาวเพ็ญนภา  โคกตาทอง 06047 นายอภิภู  แสงจันทร

06023 นายสาลี  เหมืองพุน 06048 นางสาวปุณิกา  สุภาสอน

06024 นายมานะ  แกวสวัสดิ์ 06049 นางสายชล  นิลวรรณ

06025 นายสุรศักดิ์  วิวัฒนขจรสุข 06050 นายสมิตร  กํามะหยี่

เอกสารแนบ   ๒เอกสารแนบ   ๒



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

06051 นายศราวุธ  พิมพเรือง 06076 นางสาวธัญทิพย  ถิตยอําไพ

06052 นายพิษณุ  ทําบุญ 06077 นายธีระยุทธ  วิทยารังษีพงษ

06053 นายยุทธนา  พระทัย 06078 นายสมพงษ  มณีศรี

06054 นายวรวุฒิ  ตรีโชติ 06079 นายยุทธนา  ขันมณี

06055 นายมีชัย  เหมือนจิตต 06080 นางสาวอัญญรัตน  ปฏิบัติ

06056 นายไกร  เพ็ชรสีใส 06081 นายสมใจ  บุญมาปด

06057 นายพีรพล  ชนะกานนท 06083 นายอุเทน  ผองภักดี

06058 นายธวัชชัย  มากกุล 06084 นายชวน  พลนิยม

06059 นายสวัสดิ์  สายบุตร 06085 นายสมศักดิ์  มะธิปไข

06060 นางสาวจิตรลดา  คงแกว 06086 นายนพพร  ศรีจักร

06061 นายสุรศักดิ์  กิ่งแสง 06087 นายอรัญ  พุทเปลี่ยน

06062 นายโศภน  แพงศรี 06088 นายสุนทร  อินตะวัน

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 6  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  สังกัดฝายการเดินรถ  

เอกสารแนบ   ๒

06063 นายณ.สรวง  ยิ้มจิตต 06089 นายประวิทย  ศรีหวาด

06064 นายเสริมศักดิ์  ศักดินูญ 06090 นายวัชระ  จันทรชิต

06065 นางสาวปติพร  ไตรยวงค 06091 นายยุธยา  ชุมชู

06066 นายเสริม  จอกนอย 06092 นายเจริญศักดิ์  ทิพยมณี

06067 นายสงา  อินทเกตุ 06093 นายสุวัฒน  ชนะชัย

06068 นางสาวพจนาถ  จันทรสวาง 06094 นายชาติชาย  แสงอากาศ

06069 นายสมภพ  จิตตรีศิลป 06095 นางปราณี  เกาะมั่น

06070 นางสาวยุพา  หนูเมือง 06096 นายบุญสง  ปะนาสังข

06071 นายประกาศ  เสนาเลี้ยง 06097 นายธวัชชัย  กาฬมิตร

06072 นายเพชรรัตน  คํามวง 06098 นายสวาง  ศรีสาหราย

06073 นายอานนท  อรัณยกานนท 06099 นายสุเทพ  กาละทีโร

06074 นางสาวจิรนันท  งบของ 06100 นายวิโรจน  แสงอุทัย

06075 นายอํานาจ  เจริญนาน 06101 นายพีรชาติ  พึ่งเอี่ยม



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

06102 นายเกษมศานติ์  พุทธา

06103 นางสาวจาริณีย  ตลาโสร

06104 นายสุเมธ  คําภีร

06105 นายพิชัย  ภักดีเรือง

06106 นายธีรวิทย  นาคฉวี

06107 นายทองสาร  ขุนสระดี

06108 นายประทีป  สายสรอยจีน

06109 นายทนนท  เลื่องลือ

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 6  ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานรถนอน)  สังกัดฝายการเดินรถ  

เอกสารแนบ   ๓



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10001 นางสายไหม  เทพประชา 10028 นายสมบูรณ  อักษร

10002 นางสุชารัตน  แสงเพชร 10030 นายฉัตรพัฒน  มัทยา

10003 นายพรชัย  อวยกลาง 10031 นายวัชระ  ฉิมฉาย

10004 นายวีระ  โพธิ์หลํา 10033 นายชัยนาม  จันทรแจม

10005 นายธนารักษ  จั่นตอง 10034 นางสาวพิมพยศา  สรอยสวัสดิ์

10006 นายปาลม  รุงแสง 10035 นายภัทรศักดิ์  หาบุญมี

10007 นางสุวรรณา  ประเสริฐศิลป 10036 นายประสาร  สุวรรณประภา

10008 นายจารึก  เมืองพงษา 10037 นายวิเชียร  หลอดคํา

10009 นางสาวอารีย  พรเจริญ 10038 นายเพิ่มพันธ  ปราสัย

10010 นายพันธุเทพ  ประเสริฐศิลป 10039 นายสาธิต  จารุภูมิ

10011 นางสาวณัฎฐณปภา  เพชรทั่ง 10040 นายสุชาติ  วีระนิตินนท

10013 นางเกศริน  รัตนสาร 10041 นายสานิตย  อินผอม

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ   ๔

10013 นางเกศริน  รัตนสาร 10041 นายสานิตย  อินผอม

10014 นายดนัยนาท  เจริญฉิม 10043 นายทศพร  สวาททอง

10015 นายพงษศักดิ์  สุภดี 10044 นายอัครเดช  ละครพล

10016 นายสมบูรณ  เตชะทน 10045 นายศรุต  คมสาระพาง

10017 นายนิคม  จี๋เอย 10046 นายประสิทธิ์  ศรีจันทร

10019 นายสุรพงษ  มานะดี 10047 นายทนง  ปานสมบัติ

10020 นายทรงธรรม  ฮั้วเฮง 10048 นายเจริญ  แจงเปยม

10021 นายอานนท  ทองอยู 10049 นายสมหมาย  รงรองเกษม

10022 นางวิภารัตน  ลาภมา 10050 นายสันทัด  ยอดสุวรรณ

10023 นายหัช  รัตนภักดี 10051 นายนิพนธ  พงศวรเสนีย

10024 นายพัชรกิตติ์  จิรสินชวรัตน 10052 นายโชคธนวัฒน  คําเสนาะ

10025 นายวราชัย  คุระสุข 10053 นายสุนทร  พลอยจะบก

10026 นายสนธยา  เฝอนสูงเนิน 10054 นายมนตรี  โตะทอง

10027 นายวุฒิกร  นอยคําพวง 10055 นายสยาม  ผองจิตร

เอกสารแนบ   ๕



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10056 นางสาวพรพิมล  รังศิลป 10086 นายอนพ  พิจารณา

10057 นายมาโนช  เซงขุนทอง 10087 นายเปนหนึ่ง  พรหมสวัสดิ์

10058 นางสาวเพ็ญแข  อินทรภักดี 10088 นางกชพร  ศรีสอน

10059 นายสมชาย  ราหมาน 10089 นางสาวมนัดดา  สอนเขียว

10060 นายประสิทธิ์  บุญมี 10090 นายสราวุธ  บุญศิริกาญจน

10062 นางสาวนฤมล  มะตะราช 10092 นายสันติ  แสงสีทอง

10063 นางสาวชนกานต  คชรินทร 10093 นายธนรัตน  อ่ํากลาง

10064 นายมานพ  เข็มทอง 10094 นายชลอ  นอยมหา

10065 นางธนพร  ปจเมฆ 10095 นายประสานชัย  สามพลกรัง

10066 นายเกษม  ทิงาม 10096 นายวิสุทธิ์  มะโร

10067 นายประสาน  สุบงกช 10097 นายครรชิต  พิทักษโสภณ

10068 นางสาวอรอุษา  จันทวงษ 10099 นางรัตนกมล  โตสม

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ   ๕

10069 นายสุริยา  มาแสละ 10100 นายอรรถพล  เติมปยกุล

10070 นายสมหมาย  จันทา 10102 นางสาวฮุยจู  สกุลคู

10071 นายปยะวัฒน  ชวยปาน 10103 นายปติชน  พึ่งพินิจ

10072 นายกัณตพิชญ  บุญศรี 10104 นายนริศ  เนียมแสง

10073 นายฉัดชัย  น้ํารักษ 10105 นายมงคล  เชาวไวย

10075 นายสุภัทรพงษ  อาสวาง 10106 นายนิวัฒน  จุลศาสตร

10077 นายวินัยธรรม  ดวงมณี 10107 นายมุนี  คําหอม

10079 นายสุริยะ  ทับทิมเล็ก 10108 นายจักรรินทร  ภูมิชัย

10080 นายเมธี  สุภาพพงษ 10109 นายสรพงษ  ภาคแสวง

10081 นายสิทธิพร  คงประเสริฐ 10110 นายพล  ดีชัย

10083 นายวศิน  อยูรวมใจ 10111 นายประพันธพงค  ทองกวาว

10084 วาที่รอยตรีหญิงมนัสนันท  สอนเขียว 10112 นายสรชัย  พูลสมบัติ

10085 นายอนัต  พิจารณา 10113 นายอิทธิกร  อุไรกุล

เอกสารแนบ   ๖



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10114 นายอนาวิล  พูลรส 10142 นายสัมฤทธิ์  อินโชติ

10116 นายโกรนนท  เฉิดไธสง 10143 นายสมพร  ศรีกฤษ

10117 นายรุงโรจน  พยัคศิริ 10144 นายพงษ  รุงงามฤกษ

10118 นางสาววัชราภรณ  ลมวิสัย 10145 นายวุฑธานุ  สอนจันทร

10119 นายประเสริฐ  กล่ําจีน 10146 นายประยงค  บุญเถื่อน

10120 นายพิทยา  ขาวเฟองยนต 10147 นายวรศักดิ์  กันสุวรรณ

10121 นายศราวุธ  ใจเที่ยง 10148 นายสมศักดิ์  เหลารัตนา

10122 นางนิภา  ฉิมมา 10149 นายอลงกรณ  นิลนนท

10123 นายศุภวิทย  เรืองวงษ 10150 นายกฤษดา  แกวโกมล

10125 นางริษฎีกร  เที่ยงบูทวี 10151 นายเฉลิมพล  สุขกิจ

10126 นายวินัย  วิชาเกวียน 10152 นายดอกรัก  ใจซื่อกุล

10127 นายประสพโชค  จั่นงิ้ว 10153 นายสุนัย  ศรียศ

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ   ๖

10128 นายสุรศักดิ์  ปอมนาค 10154 นายพลวัต  ศรีกาญจนา

10129 นายชัยวัฒน  เผือกผล 10155 นายเสริมศักดิ์  สุขสมพงษ

10130 นายขจรฤทธิ์  เฟองขจร 10156 นายชัชชัย  ปนมณี

10131 นายสุรพล  สมการ 10157 นายวิโรจน  วังเส็ง

10132 นายณัฐกร  สัมมาทรัพย 10158 นายพิทักษ  เตชัย

10133 นายสุธี  ไชยวุฒิ 10161 นายชัยณรงค  มีเรือง

10134 นายณภัทร  ตันประเสริฐ 10162 นายอดิศร  ยศเมา

10135 นายเอนก  เที่ยงตรง 10163 นายจตุรงค  วงศจันทร

10136 นายสุชาติ  เฉยสุวรรณ 10165 นายสราวุธ  สุธรรมเกษม

10137 นายบัญชา  นุมนอย 10166 นายเศกสิทธิ์  คงโหมด

10138 นายสัมพันธ  ภิรมยคลอย 10167 นายปยะ  พลับพลา

10139 นายทินกร  รุงปอม 10168 นายเฉลิมชัย  เนียมแสง

10140 นายเอกราช  ประดิษฐ 10169 นายดิเรก  เสมอใจ

เอกสารแนบ   ๗



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10170 นายนฤทธิ์  ยั่งยืน 10199 นายมณเฑียร  คงพูลผล

10171 นายเสนห  ภาคพานิช 10200 นายประวิทย  สุวรรณากรกุล

10173 นายสงา  ยนจอหอ 10201 นายสมบัติ  เต็มอยู

10174 นายธนกร  ควรแท 10202 นายบัณฑิต  เกิดกลา

10175 นายสุชิน  เพิ่มพัฒน 10203 นายระจินันท  โประชู

10176 นายจีระวุฒิ  ขวานเพชร 10204 นายคนอง  สุดดี

10177 นายกรีฑา  เนียดพลกรัง 10205 นายสุนทร  สงประภา

10179 นายสุทธิ  พรหมทันใจ 10206 นายคีรีรัฐ  คีรีศรี

10180 นายวรจักร  ไชยเพ็ชร 10207 นายวัชรินทร  รัตนพันธุ

10182 นายเกรียงไกร  มุสตาฟา 10208 นายวรวิทย  วิเวกวรรณ

10183 นายวิชิต  สินอยู 10209 นายวิทยา  มาทอง

10184 นายจักรวาล  อินประดับ 10210 นายกิติพล  ทัพพันธุ

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ   ๗

10184 นายจักรวาล  อินประดับ 10210 นายกิติพล  ทัพพันธุ

10185 นายชัยนรา  แสวงดี 10211 นายวันพิสุทธิ์  บุญคอย

10186 นายเสกสรรค  กลิ่นมาลัย 10212 นางสาวดวงนภา  บุญนํา

10188 นายวิชาญ  แปนนา 10213 นายฉัตรชัย  นิ่มประเสริฐ

10189 นายธวัชชัย  วงศพลบ 10214 นางสุกัญญา  แกวสีนวล

10190 นายบุญค้ํา  สิงหชา 10215 นายสมหมาย  รัตนพันธ

10191 นายอนุรักษ  บุญมาก 10216 นางวนิดา  สวัสดิกูล

10192 นายลือศักดิ์  พัฒนวิเชียร 10217 นายธงชัย  บัวนอย

10193 นายอุดมศักดิ์  ดาราเมือง 10218 นางสาวอมรรัตน  ปานกลาง

10194 นายพันธกวี  ปานนาค 10219 นายเสถียรพงษ  เริ่มกลาง

10195 นายจรุงศักดิ์  อาจจําปา 10220 นายประพันธ  รวงผึ้ง

10196 นายสุทธิพงษ  สีสุน 10221 นายอโนทัย  พิศมัย

10197 นายชัยมงคล  รอดใจดี 10222 นางสาวจรัญญา  สีสวรรค

10198 นายปฐพงค  ยืนทน 10223 นางจุรีรัตน  พรงาม



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10224 นายวรเวทย  มวงฉะ 10252 นายณัฐวุฒิ  ซิ้มสําอางค

10226 นายพงษกร  พุมแพร 10253 นางปราณีต  วงศเดือน

10227 นายอภิศักดิ์  แชมชอย 10254 นางรุงรัตน  จูมานัส

10228 นางสาวมณีรัตน  สามศรี 10255 นางสาวสุฐิตา  จันทรแดง

10229 นางสาวทัยฤาญา  พุมแพร 10256 นายสันธาน  เนตรศาสตร

10231 นางสาวกานตสิรี  แสงรอด 10257 นายสุนัย  จันทรหอม

10232 นายสิทธิโชค  ปานทอง 10258 นายวสันต  บุญสมพงษ

10234 นางสาวอรอุมา  เพ็ชรอุดม 10259 นายเอกพล  สื่อกลาง

10235 นางกัญญาภัค  พวงบุพผา 10260 นายอรรถพร  จันทรโยธา

10236 นางสาวพรประภา  นะติกา 10263 นายเตชิต  แตงออน

10237 นางสาวเสาวลักษณ  นาสวน 10264 นายสราวุธ  โตกําแพง

10238 นางสาวปาจรีย  นาสวน 10265 นายดิเรก  เดชะคุม

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ   ๘

10238 นางสาวปาจรีย  นาสวน 10265 นายดิเรก  เดชะคุม

10239 นางสาวมุทิตา  สมภักดี 10266 นายวรวิทย  ลิศนันท

10240 นายบรรณสิษฐ  ประทุมชาติภักดี 10267 นายคมสัน  พิจารณา

10241 นายเถลิงเกียรติ  บารมี 10268 นายสุเนตร  อัมรพยาฆร

10242 นายอาทิตย  เกษร 10269 นายสมปอง  สิงหประเสริฐ

10243 นายฤทธิรงค  โตวิจารณ 10270 นายอรรถวุฒิ  พรมแดง

10244 นายณัฐวุฒิ  วงษจันทร 10271 นายบัญฆิค  ผคุโนภาส

10245 นายประภากร  ชางพินิจ 10272 นายศักดา  อุบลมณี

10246 นายเอกราช  สรอยเงิน 10273 นายสรรวงษ  ปานเมือง

10247 นางสาวประไพพิศ  สุธนภูมี 10274 นายวรากรณ  กุนุ

10248 นายชูเกียรติ  แยมกลิ่น 10275 นายปริทัศน  ศรเดช

10249 นายจรัสศิริ  สุนทโรทยาน 10276 นายอรุณ  มะหะมาน

10250 นายสุรงค  สระแกว 10277 นายณรงค  พิมพสวัสดิ์

10251 นายโสภณ  เพ็ชรอินทร 10278 นายรัฐพงษ  มิตรรัก

เอกสารแนบ   ๙



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10279 นายสธนพงศ  สีพันธ 10307 นายมานพ  แสงอรุณ

10281 นายพิเชฐ  สาพิมาน 10308 นายณัฐพงศ  มาฟก

10282 นายวีรชัย  ชุมชูจันทร 10309 นายทวีศกดิ์  สมนึก

10283 นายไพวรรณ  เอี่ยมอน 10310 นายวันชนะ  ดําเอี่ยมดี

10284 นายกิตติ  เกิดพูนทอง 10311 นายวิชา  เพ็ชรสุข

10285 นายวีรชัย  ชูใจ 10312 นายวิสิษฐ  สุขสนาน

10286 นายเฉลิมพล  เลี่ยมทองคํา 10314 นายสมโชติ  สอดแจม

10287 นายณัฏฐพล  ปานชาวนา 10315 นายอนุชา  ชาติรักษา

10288 นายปญญา  ศรีไชย 10316 นายทศพล  อนรรฆมงคล

10289 นายวาทิน  ฉิมวงษ 10317 นายทศพร  อนรรฆมงคล

10291 นายอนุสรณ  ชีวรัตน 10318 นางสาวสุคนธทิพย  นกขําดี

10292 นายวัชระ  พุมมา 10320 นายชาตรี  หงสโสดา

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ   ๙

10293 นายธนศักดิ์  ภักดีอุดม 10321 นายวีระศักดิ์  ฝางเสน

10294 นายสุจินดา  อุดมศักดิ์ 10322 นายกิตติ  จะแรบรัมย

10295 นางเบญจพร  กุกสันเทียะ 10323 นายยุทธนา  อินทรภักดี

10296 นางขวัญจิตร  ดีธรรม 10324 นายชนะศึก  ทัพพันธุ

10298 นายวิศรุต  มวงแดง 10325 นายจตุรงค  อิ่นคํา

10299 นายวัชรพงษ  ปุณะศิริ 10326 นายธวัชชัย  ฉิมใหม

10300 นายนเรศ  สืบสมุทร 10327 นายอาวุธ  สิทธิสาตร

10301 นายหนึ่ง  อิ่มอารมณ 10328 นายปริญญา  ตุมแสง

10302 นายสมภพ  สมสา 10329 นายสิทธิศักดิ์  สงคประภา

10303 นายอนุวัฒน  กันวิเศษ 10330 นายจตุพร  ยิ้มสะอาด

10304 นายศราวุธ  ปรีชา 10332 นายปราโมทย  ถวายชัย

10305 นายอาทิตย  ชื่นยินดี 10333 นายเฉลิมพล  สิงหดี

10306 นายสมศักดิ์  พุทธรักษา 10334 นายดนุชพันธ  แสนสุข

เอกสารแนบ   ๑๐



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10335 นายอนุวัฒน  กันนอย 10361 นายธรรมิก  เหมราช

10336 นายอุเทน  พูนเกษม 10362 นายเจะยาลาดุลคีน  วานิมาตุลลอฮ

10338 นายทรงศักดิ์  ถนอมวํา 10363 นายวิชาติ  เชื่อมไธสง

10339 นายคณิต  ทองอราม 10365 นายจักรพงษ  สอนวงคษา

10340 นายนันทวัฒน  อภัยจิตต 10367 นายยุทธพล  ดีรอดตน

10341 นายอภินันท  สมสวัสดิ์ 10368 นายพรเทพ  ชาตะรูปะชีวิน

10342 นายธนกฤต  หลอศิริเวช 10370 นายสมยศ  ปนกระโทก

10343 นายตอศักดิ์  นัยเนตร 10372 นายชัชวาล  เกียวจันทึก

10344 นายณรงค  ชูจันทร 10374 นายมานพ  จันทรแจง

10345 นางสาวสายทิพย  พรหมรัศมี 10375 นายเอนก  ชูมี

10346 นายณัฐวุฒิ  ศิริ 10376 นายเอกวิทย  สินเวช

10347 นายเกียรติภูมิ  ปาลศรี 10377 นายวิรัตน  ปองเพ็ชร

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ   ๑๐

10348 นายคงชนม  มีลักษณะ 10379 นายจักรกฤษณ  เนตรศาสตร

10349 นายสมบัติ  หอมพุด 10380 นายไพศาล  หงษโต

10350 นายกฤษณะ  เลิศวงศหิรัญ 10381 นายศุภชัย  เที่ยงธรรม

10351 นางสาวจิราพรรณ  พูลผล 10382 นายพงษพันธ  ศรีภิลา

10352 นายอัครา  พูนภักดี 10383 นายทิพากร  พงศวรเสนีย

10353 นายอดิศักดิ์  อาจสิงห 10384 นายรังสรรค  พุมแจม

10354 นายศักรินทร  ปลื้มใจ 10385 นายศิรา  นกแกวนอย

10355 นายยุทธนา  พึ่งพรหม 10386 นายประวีร  มีสมกลิ่น

10356 นายพงษพันธ  รวมสุข 10388 นายธีรพงษ  โตบัณฑิต

10357 นายสุรวิศ  อุดมศักดิ์ 10389 นายปรเมษฐ  หอมรส

10358 นายกําทร  สืบพรมมา 10391 นายเตชิษฐ  บุญเกิด

10359 นายสิทธิศักดิ์  สายงาม 10392 นายไพศาล  ภาณุมาศ

10360 นายวิรัช  จันพลา 10393 นายหวันอับดลเลาะ  ปะดุกา



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

10396 นายสมโภช  เสือโตงาม

10397 นายนิวัตน  และสงา

10398 นายณัฐวุฒิ  ชางแกว

10399 นายภาคภูมิ  รมยานนท

10401 นายฐิติกร  บุญสนอง

10405 นายราชศักดิ์  ธรรมทันตา

10406 นายอมรพันธุ  เอี่ยมมณฑา

10407 นายวรายุทธ  ชินทองจู

10408 นางสาวกรรณิกา  แกวจําบัง

10410 นายเหิม  นามบุตร

10411 นายแมนพงศ  พูลฉันทกรณ

10412 นายเทอดศักดิ์  ปนออน

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ ๑๐  ตําแหนง ชางฝมือ ๒  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ ๑๑

10412 นายเทอดศักดิ์  ปนออน

10413 นายสมบัติ  ผาลีพัฒน

10415 นายสุรพงศ  ชิณหงส



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

11001 นางปราณี  โมราขาว

11002 นายวิทยา  แขวงกระทุม

11003 นายพุทฒิ  เพชรสังฆาต

11004 นายชาตรี  ศรประทุม

11005 นายชุมพล  พลับจุย

11006 นายสมพงษ  สะเริญรัมย

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ

หนวยที่ 11  ตําแหนง ชางฝมือ ๑  สังกัดฝายการชางกล  

เอกสารแนบ  ๑๒ 



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16001 นางสาวกาญจนา  ครุฑกาศ 16030 นายสามารถ  ภูศรี

16002 นายนิปาน  ชัยภักดี 16031 นายยุทธภรณ  ขาวคุง

16003 นายธีระศักดิ์  สวงรัมย 16032 นายสุขสันติ์  คิดทํา

16004 นายแดง  เกตุพุก 16033 นายจุน  ผลทวี

16006 นายทองแดง  แสนโคตร 16034 นายครรชิต  นิโสภา

16007 นายธวัช  ทรงกลด 16035 นายจิรพันธ  ปนเกี๋ยง

16008 นางกมลมาศ  ชวยบํารุง 16036 นายธวัชชัย  ชัยตาล

16009 นางสุมาลี  คลองนาวา 16037 นายออนศรี  วงษคําจันทร

16011 นายประสิทธิ์  ศิริมากุล 16038 นายอนุชา  แกวนา

16012 นายสมศักดิ์  อสุระพงษ 16039 นายสมศักดิ์  ก่ําเกลี้ยง

16013 นายสุชาติ  จันทรหอม 16040 นายสรรเสริญ  ชุมละออง

16014 นายสุทัศน  ไชยกรรณ 16041 นายสราวุธ  เลสัก

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

เอกสารแนบ  ๑๓   

16014 นายสุทัศน  ไชยกรรณ 16041 นายสราวุธ  เลสัก

16015 นายสมพงษ  ขันขึง 16042 นายบุญมา  ภูมิลี

16016 นายบรรจง  ชมดง 16043 นายบํารุง  ศรีติ้ง

16017 นายประวิทย  ชมดง 16044 นายโสภณ  แปวสูงเนิน

16018 นายบุญมี  น้ําใส 16045 นายยอดชาย  ฟองจันทร

16020 นายสีทา  บริสุทธิ์ 16047 นายวิชัย  สุขกําเหนิด

16021 นายพร  ประดู 16049 นายวิษณุ  สุขกําเหนิด

16022 นายณรงคเดช  สุดลาภา 16050 นายวินัย  เทพดนตรี

16023 นายเชา  พุมเจริญ 16051 นายบุญนาม  แทนแกว

16024 นายสุพัฒ  ไหมคง 16052 นายปริญญากร  ออนชาติ

16025 นายสมบัติ  ชมพันธ 16053 นายธานี  วงศสิริ

16026 นายไมตรี  อินโสม 16054 นายธนิต  เทพมติ

16027 นายนิรัญ  ทาวนอก 16055 นายปรีชา  ธานี

16029 นายนิพัฒน  ทาวนอก 16056 นายวรายุทธ  เกงคุมพล

เอกสารแนบ  ๑๔   



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16057 นายพิภพ  ศรีพูล 16082 นายทวีศักดิ์  สิทธิดุก

16058 นายสมเดช  ลาเตะ 16083 นายไพบูลย  ยะชมภู

16059 นายสมัย  บุตรศรีภูมิ 16084 นายวิเชียร  ขัดแล

16060 นายบรรจง  แปนทอง 16085 นายอิ่นคํา  แกนตั้ง

16061 นายประจักร  แสนเมือง 16086 นายเชิงชาย  ไชยมาตย

16062 นายสุคิด  เกาะเกตุ 16087 นายวิทวัส  ทองภูเบศร

16063 นายอนุสรณ  เพ็ชรคง 16088 นางสาวนันทนภัส  นอยมหา

16064 นายเจริญศักดิ์  แสงอยู 16089 นายสมจิตร  บัวจันทร

16065 นายมนตรี  จันทํา 16092 นายสมจิตต  ทินโรจน

16066 นายหงษ  สมพริ้ง 16093 นายเจริญ  ไทยถัด

16067 นายทนงศักดิ์  ดวงตา 16094 นายจําลอง  โหยหวล

16068 นายวิชา  ผงพลอย 16095 นายวิชัย  ขวัญสุข

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

เอกสารแนบ  ๑๔   

16069 นายพงษเทพ  ชูไทย 16096 นายสุรศักดิ์  วงคภักดี

16070 นายพีระ  บุณยะวันตัง 16097 นายสุวิทย  สุวรรณจินดา

16071 นายธนู  หนูเกลี้ยง 16098 นายสมัย  ไชยมาตร

16072 นายนิคม  สีจันทรออน 16099 นายวิถี  เชนชาญ

16073 นายทองแดง  โคตะสา 16100 นายเริง  สลุงใหญ

16074 นายสุพจน  จันทเขตร 16101 นายเสนาะ  อนันตสลุง

16075 นายเอกชัย  นิ่มอนงค 16102 นายธวัชชัย  วัฒนสมบูรณ

16076 นายวิระชัย  เทพโภชน 16103 นายธงชัย  เทพสุวรรณ

16077 นายสุรชัย  โสภาวัน 16104 นายวิชาญ  สุขยอย

16078 นายประยงค  คนงาม 16105 นายสมหมาย  เจริญกิจ

16079 นายไพศาล  กันนุฬา 16106 นายคําพอง  ไปนา

16080 นายบุญนาค  คํามาก 16107 นายพยุง  อยูนิ่ม

16081 นายสุรศักดิ์  เจนจบ 16108 นายอาวุธ  ระยับศรี

เอกสารแนบ  ๑๕   



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16109 นายสมหมาย  แกวยาว 16136 นายเอนก  ไชยโอชะ

16110 นายนิยม  สุวรรณมณี 16137 นายสุริยา  จันทคาม

16111 นายไสว  หนูกรอบ 16138 นายมนูญ  จงเสริมกลาง

16112 นายสมเดช  แกนทอง 16140 นายใส  กาสําโรง

16113 นายเสียน  ศิลปพงษ 16141 นายสมพาน  สีหานาม

16114 นายพงษสวัสดิ์  สีวรรณา 16144 นายปรีชา  ชูประดิษฐ

16115 นายบรรทัด  ผิวทองงาม 16145 นายชากรี  ขําตรี

16116 นายธีระพงค  เด็นหลี 16146 นายธํารงค  แกวพิศ

16117 นายคํานึก  ปรีชา 16147 นายยุทธ  กุงหลุย

16118 นายไพศาล  จันทร 16148 นายสุฤทธิ์  ภาลิวรรณ

16119 นายพรศักดิ์  วอแพง 16149 นายสมบัติ  กูลหกูล

16120 นายสมชาย  เบี้ยไธสง 16150 นายอนันต  สิงหเนี่ยว

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

เอกสารแนบ  ๑๕   

16120 นายสมชาย  เบี้ยไธสง 16150 นายอนันต  สิงหเนี่ยว

16121 นายสอาด  สุมทรัพย 16151 นายสุวิทย  จันทรทอง

16122 นายไพโรจน  ชอบสูงเนิน 16152 นายสมพงษ  แกวบวร

16123 นายสนั่น  สรอยสน 16153 นายปน  ทองอินทร

16124 นายผิน  เปงทอง 16154 นายนพดล  ชวยชาตรี

16126 นายเอนก  เคามูล 16155 นายชํานาญ  ศรีปราง

16127 นายนิโรจน  หมอมฤทธิ์ 16157 นายประเสริฐ  ซือเอี้ยว

16128 นายวังไพร  รวยรื่น 16158 นายเสถียร  ติคํา

16129 นายอุเทน  พิจารณ 16159 นายกันยา  ศรีทอง

16130 นายไสว  โสพัฒน 16160 นายสําออย  เนียมพวง

16131 นายประยงค  เครือปอง 16161 นายทองวรรณ  คําแกว

16132 นางสาวโสภา  สายเรี่ยม 16162 นายออย  เหม็นตนสาย

16134 นายสนธยา  คํามะวัน 16163 นายเอกชัย  ธรรมโลกา

16135 นายสหัส  พลชาลี 16164 นายประพนธ  เดชพงษ

เอกสารแนบ   ๑๖



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16165 นายดําริ  สมเก 16193 นายสถาพร  ทองสราง

16167 นายสํารวย  เรืองฤทธิ์ 16194 นายสําราญ  สองแกว

16168 นางสาคร  สีดากุล 16195 นายวิชัย  ผลาผล

16169 นายประเทือง  พรหมพันธ 16196 นายสถิตย  ตาแสง

16170 นายสุวิทย  คงประสิทธิ์ 16197 นายสายันต  แสงมีคุณ

16171 นายไพโรจน  สีดากุล 16198 นายปยะชัย  มารศรี

16172 นายไพโรจน  ผกาแดง 16199 นายนิทัศน  นะวะพิษ

16173 นางสาวเยาวภา  ไชยสาตร 16200 นายสมัย  ผาดวงดี

16174 นายพินัย  ทองคํา 16201 นายสมเกียรติ  บุญเต็ม

16175 นายปดใจ  บุญสาขา 16202 นายไพบูลย  มะคธ

16176 นายเกษม  ขําเกษม 16203 นายจรูญ  ทรัพยประสงค

16177 นายทศ  ชัยดี 16204 นายประเสริฐ  ปานเพชร

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

เอกสารแนบ   ๑๖

16177 นายทศ  ชัยดี 16204 นายประเสริฐ  ปานเพชร

16178 นายศิริชัย  มหาอุด 16205 นายสัมฤทธิ์  ตะโกทอง

16179 นายทนากร  ปองสนาม 16207 นายอํานาค  ปานพุก

16180 นายมาโนช  ชํานินวล 16208 นายสะอาด  ผังจิโน

16181 นายวิระ  ออนเฉวียง 16209 นายสุขุม  แสงอรุณ

16182 นายวิรัช  ชุมผอม 16210 นายมงคล  จอมแกว

16183 นายจรัญ  คมฤทธิ์ 16211 นายสมพร  ปนทอง

16184 นายบํารุง  จงจิต 16212 นายอารีย  ศรีวันชัย

16186 นายวิรัช  เพชรขจี 16213 นายอารุณ  พวงมาลัยสรอย

16187 นายประสิทธิ์  นกบิน 16214 นายจรูญ  หนองยาว

16188 นายทวี  คมฤทธิ์ 16215 นายมาโนต  ผุดผอง

16190 นายสุเทพ  ลวงลือ 16216 นายวรรณา  อินทรจุย

16191 นายปรีชา  เสลา 16218 นายศุภชัย  พวงเดช

16192 นายสาระ  ฮวดนุม 16219 นายอุดร  สลุงอยู



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16220 นายสาคร  จายุพันธ 16247 นายสมเกียรติ  บุญอยู

16221 นายนิรันทร  เพ็งหนู 16248 นายวิชัย  โพธิ์แกว

16222 นายคณิต  นามเขียว 16249 นายสมัย  หวางแสง

16223 นายปวิณ  สันตทวี 16250 นายนพพร  ตนปา

16224 นายทําเนียบ  ทิมคลาย 16251 นายสมพงษ  คุมรักษ

16225 นายประทีป  เคลอะคละ 16252 นายทองดี  รัตนปญญา

16226 นายปรีชา  แซบุน 16253 นายสุวิทย  พุฒไทย

16227 นายปญจางค  ขํามวง 16254 นางวันเพ็ญ  สุขสมธรรม

16228 นายประเทือง  ใบเงิน 16255 นายปรีชา  ศาลกลาง

16229 นายไพร  อิ่มสมบัติ 16256 นายยงยุทธ  จักรพล

16230 นายคํานน  ปานทับทิม 16257 นายธีรวิทย  วัตรขาว

16231 นายสมทราย  ประหวั่น 16258 นายมนัส  เพ็ชรภูมี

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

๑๓   เอกสารแนบ  ๑๗   

16231 นายสมทราย  ประหวั่น 16258 นายมนัส  เพ็ชรภูมี

16232 นายสราวุธ  คงสอน 16259 นายดัด  ศรีภิรมณ

16234 นายธวัชชัย  บัวเมือง 16260 นายมาโนช  พรหมมีเนตร

16235 นายจิรพงศ  ยลวงศ 16261 นายถาวร  พุมพวง

16237 นายพิทักษ  เปลวเพลิง 16262 นายศราวุธ  ภูทองเงิน

16238 นายสมศักดิ์  แปลงสาร 16263 นายไพรรัช  บุญปก

16239 นายสมประสงค  นิศรี 16264 นายประมวล  มุสิกะชาติ

16240 นางจันทรา  ขวัญคํา 16265 นายประจิน  อยูทิพย

16241 นายสมหมาย  บัวชูกาน 16266 นายประเสริฐ  สุขสม

16242 นางสาวสภาพร  บัวเหม 16267 นางสาวมาลี  สุขสม

16243 นายสุริยา  ชุมแวงวาป 16268 นายสํารวย  พุมคํา

16244 นายสมศักดิ์  แสนสีมล 16269 นายวันชัย  สุดศาลา

16245 นายมงคล  พานิชย 16270 นายสี  เฮงสาย

16246 นายศุภกร  จันทรพวง 16271 นายสงา  ปานนอก

๑๔   เอกสารแนบ   ๑๘



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16272 นายปญญา  จันทา 16299 นายนิคม  พลเดช

16273 นายเอกราช  สุวรรณวงค 16300 นายสอน  รามมณี

16274 นายมนฑน  ทองดี 16301 นายเคลื่อน  พิเภก

16275 นายประสงค  เรืองอุไร 16302 นายชลิต  มีศิริ

16276 นายสุรพล  พิมพสุวรรณ 16303 นายสังเวย  ทาโถม

16277 นายสุจิณโณ  เกลาโพธิ์ 16305 นายสมหมาย  พระพรหม

16278 นายสมควร  ปานนอก 16306 นายสมจิตร  สายแกวศรี

16279 นายบุรินทร  ไกรรัตน 16307 นายประสาร  ชมแกว

16280 นายชํานาญ  มีแสง 16308 นายไฝ  คงสมทบ

16281 นายประสิทธิ์  สุขกะ 16309 นายภัทธพงค  สุธนภูมี

16282 นายมีศักดิ์  สัมปทาเสถียร 16310 นายวิโรจน  ทับทอง

16283 นายวิโรจน  สิงหะชัย 16312 นายพรชัย  ไชยมาตร

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

๑๔   เอกสารแนบ   ๑๘

16284 นายวิรุณ  พรมหลวง 16313 นายวิทยา  บรรจงปรุ

16285 นายคุณากร  ทรัพยสิน 16314 นายประนอม  นวมมั่งมี

16286 นายอํานาจ  แยมวารี 16315 นายสรศักดิ์  สนนําพา

16287 นายนิติ  สังขทอง 16316 นายสมพงษ  ติระวัฒนศักดิ์

16288 นายไฉน  คําสุทธิ์ 16317 นายไสว  ลิลา

16289 นายวินัย  พรมจันทึก 16318 นายทิวา  จันทรเพชร

16290 นายสังคม  ธรรมวิเศษ 16319 นายศิลไชย  ตั้งชีวินศิริกุล

16291 นายประเทือง  ปูคาน 16320 นายสุชาติ  ชวยบํารุง

16292 นายบุญจันทร  สารีรูป 16321 นายกมล  ศรีนอก

16293 นางสมทรง  คาดสนิท 16322 นายสุรพล  บุญเลิศ

16294 นายโชคดี  ศรทอง 16323 นายพวง  เชิญกลาง

16295 นายนิคม  วงคภักดี 16324 นายณภัทร  ชื่นแดง

16296 นายประเสริฐ  แทนสุวรรณ 16325 นายมนูญ  กุลนอก

๑๕   เอกสารแนบ   ๑๙



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16326 นายนิพล  ปะสังคะเต 16353 นายบรรลือ  เรืองทิพย

16327 นายประทีป  ชาญวิจิตร 16354 นายจิตติ  ปราบจันทึก

16328 นายสมสุข  สุขสดมภ 16355 นายมานิตย  วิเศษสิงห

16329 นายวิลาท  อุตตะมะ 16356 นายอภิชาติ  ทาสราง

16330 นายบุญชอบ  มีชํานาญ 16358 นายอํานาจ  พรหมจันทร

16331 นายวิเชียร  ไชยบุตร 16359 นายสมชาย  พันธงาม

16332 นายชัยณรงค  ราศรีประโคน 16360 นายสมบัติ  โนโชติ

16333 นายอุทิศ  กาญจนคช 16361 นายยงคยุทธ  สีเคน

16334 นายสุริยัน  คงแคลวภัย 16362 นายวันณรงค  พอดี

16336 นายประจวบ  หยูทอง 16363 นายอุเทน  พิมพลอย

16338 นายนอย  สังหนู 16364 นายวิฑูรย  มลิวัลย

16339 นายเสนห  มุสุ 16366 นางสุกันยา  พัดทอง

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

๑๕   เอกสารแนบ   ๑๙

16339 นายเสนห  มุสุ 16366 นางสุกันยา  พัดทอง

16340 นายบุญชู  อุหมอง 16367 นางสาววัชรี  สุทรักษ

16341 นายบุญมา  อุหมอง 16368 นายหลงแกว  คันธา

16342 นายบุญเทียน  วงคอาย 16369 นายธรรมรัตน  หินซอน

16343 นายประพันธ  นาคไพจิตร 16370 นายภูทร  ปญสวัสดิ์

16344 นายสุทิน  ฝนกันทา 16371 นายจรูญ  ทั่งใหญ

16345 นายบรรเลง  เรืองทิพย 16372 นายสุพจน  พัฒนเจริญ

16346 นายขวัญชัย  แสงสิน 16373 นายจําเนียน  ประสงค

16347 นายประสิทธิ์  สุขขัง 16374 นายสนธยา  ชวยแตม

16348 นายมานพ  เกิดพรอม 16375 นายเสก  ใสกระจาง

16349 นายประยูร  แจมแจง 16376 นายเสมา  ธีระยุทธ

16350 นายอาทร  สันเทียะ 16377 นายอํานวย  กลิ่นขจร

16351 นายบรรพต  ยอดทอง 16378 นายบรรเจิด  สรอยสุวรรณ

16352 นายจํานงค  พลเสน 16379 นายปราโมทย  ปานสูงเนิน

เอกสารแนบ   ๒๐



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16380 นายปกิจ  ชอบสูงเนิน 16405 นายวิชัย  ออนยิ้ม

16381 นายประสิทธิ์  เนียมสูงเนิน 16406 นายวินิจ  มณีรัตน

16382 นายสมพงษ  นอมสูงเนิน 16407 นายวิรัส  วัสโส

16383 นายพีระพงษ  ปานพุม 16408 นายปรีชา  ผายสุย

16384 นายเสภี  จีนเจือ 16410 นายจักรชัย  ชูติรัมย

16385 นายสมทรง  เผือกกลางเมือง 16411 นายวีระพงศ  กรสงแกว

16386 นายวีระพันธ  วรรณนิยม 16412 นายพจน  คงคารัตน

16387 นายสมชาติ  สัตยะมุข 16413 นายสายัณห  ยิ่งยง

16388 นายชุมพร  อาจบุง 16414 นายประยงค  เผือกทอง

16389 นายศักดิ์ชัย  บุญรักษา 16415 นายเอี่ยม  ศิลป

16390 นายประวิทย  ค้ําชู 16416 นายบุญชวย  คงนาค

16391 นายทุเรียน  บุตรดี 16417 นายสุชาติ  รักบํารุง

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

เอกสารแนบ   ๒๐

16391 นายทุเรียน  บุตรดี 16417 นายสุชาติ  รักบํารุง

16392 นายสุรพล  ลวดชัยภูมิ 16418 นายอูบแกว  ริมคํา

16393 นายอํานาจ  พันธบัว 16419 นายสุขสันต  เรือนคํา

16394 นายสุขุม  ขันติจิตร 16420 นายอรรณพ  วัฒนานุสรณ

16395 นายนกเล็ก  ศรีไตรภพ 16421 นายถนอม  ปวงแกว

16396 นายพิชิต  ธานีรัตน 16422 นายกําพล  เทียนทอง

16397 นายบุญเลิศ  ชอบสุข 16423 นายชรินทร  ขาวดารา

16398 นายมานพ  ออนจันทุม 16424 นายยุทธพล  แพงยา

16399 นายสําเริง  หมวดมงคล 16425 นางวิไลวรรณ  คลองแคลว

16400 นายวัชรินทร  สายโสภา 16426 นายบุญเลิศ  โพธิ์กลิ่น

16401 นายทองปลิว  หมวดมงคล 16427 นายยุทธนา  อรัณยกานนท

16402 นายยสสี  คลายวิเชียร 16428 นายณรงคฤทธิ์  สายพิณ

16403 นายทวีศักดิ์  งานหมั่น 16429 นายสาโรจน  แกวสุวรรณ

16404 นายสนธยา  ขุมโมกข 16430 นายอนุชิต  อุตนันท

เอกสารแนบ   ๒๑เอกสารแนบ   ๒๑



เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล

16432 นายจรัญ  แกวคํา 16461 นายฉลาด  สิสา

16433 นายชัยณรงค  ยงหวาน 16462 นายพรชัย  บุญเรือง

16434 นายกุง  พรมขันธ 16463 นายดนัย  คําเวียงสา

16435 นางสาวศิริรัตน  ศรีคํา 16464 นายธนู  ฮวบอวม

16436 นายแดง  ชูชื่น 16465 นายสุภาพ  เจริญขาว

16437 นายวรเดช  ชุมโชคดี 16466 นายเย็น  ศรีปนเปา

16438 นายหนูกัน  นวนนอก 16467 นายถาวร  พรหมดนตรี

16439 นายหนาย  นวนนอก 16468 นายมานะ  จันทรกอง

16440 นายอรุณ  หาญโสภา 16469 นางสาวนฤมล  ชวยประสิทธิ์

16441 นายสวัสดิ์  คํามาตย 16470 นางสุรางครัช  กลิ่นหอม

16442 นายสุเมฆ  ผุโพธิ์ 16472 นายธีรพล  ชัยวะละ

16443 นายทองสูน  ผลาชิต 16473 นายประนาม  ปูสุข

16444 นายวิสิทธ  เขียวนิล 16474 นางประไพพร  เวียงไชย

บัญชีรายชื่อผูผานการสอบภาคปฏิบัติ
หนวยที่ 16  ตําแหนง ชางฝมือ 1 (คนงาน)    สังกัดฝายการชางโยธา  

เอกสารแนบ   ๒๑

16444 นายวิสิทธ  เขียวนิล 16474 นางประไพพร  เวียงไชย

16445 นายสัจธรรม   คําวิสิทธิ์ 16475 นายเสนาะ  ขาวทรงธรรม

16446 นายบุญกอง  ทุมพล 16476 นายนิรุตต  คะเณสุข

16447 นายสมบูญ  ไกจันทร 16477 นายชัยชนะ  แจมจํารุญ

16449 นายวิโรจน  สังกาลา 16478 นายบุญทัน  อินทรชัย

16450 นายสมพงษ  แกวสุด 16479 นายทิวากร  เทศนธรรม

16451 นางสาววัณนิษา  รุจิโพธิ์

16452 นายตํารา  สิงโสภา

16453 นายสําเภา  บุตรดา

16455 นายสมหมาย  เพชรแสนคา

16456 นายใจ  วงคพรม

16457 นายวิวัฒน  กันทา

16459 นายประธาน  ชอดารา


