
ประกาศการรถไฟแหงประเทศไทย
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขาทํางานการรถไฟแหงประเทศไทย

ตามที่การรถไฟแหงประเทศไทย ไดมีประกาศลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัคร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาทํางานในการรถไฟแหงประเทศไทย  ในตําแหนงตางๆ ซึ่งไดสอบขอเขียนเมื่อวัน
เสารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และสอบสัมภาษณเมื่อวันที่ ๒, ๓, ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

การรถไฟแหงประเทศไทย ไดประมวลผลคะแนนการสอบขอเขียนและสัมภาษณเสร็จสิ้นแลว
จึงขอประกาศรายชื่อผูที่ผานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขาทํางานการรถไฟแหงประเทศไทยดัง                       
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

โดยใหผูผานการสอบคัดเลือก (ยกเวนผูที่ไดรับการสํารอง)  นําเอกสารหลักฐานประกอบดวย
๑. สําเนาคุณวุฒิการศึกษา (คุณวุฒิตามประกาศรับสมัคร)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๓. สําเนาทะเบียนบาน
๔. สําเนาใบสําคัญทหาร แบบ ส.ด. ๘  หรือแบบ ส.ด. ๔๓  (เฉพาะเพศชาย)
๕.  สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล , ใบสําคัญการสมรส ฯลฯ )
๖. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร  ประเภทภาคีวิศวกรหรือ

สูงกวา (เฉพาะหนวยที่ ๔, ๗ ตําแหนงวิศวกร ๖)
๗.  รูปถายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ขนาด ๒ นิ้ว) จํานวน ๑๒ รูป
๘.  ใบรายงานผลการเอ็กซเรยปอด (Report)
๙.  ใบรายงานผลการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับใหถายสําเนาจํานวน ๔ ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ยกเวนขอ ๗ – ๙
มารายงานตัวที่งานวางแผนและสรรหา กองการบุคคล ฝายบริหารงานบุคคล ในวันและเวลา 

ดังนี้.-
๑. หนวยที่ ๑ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี),  หนวยที่ ๒ ตําแหนง พนักงานการ

เดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) ตั้งแตเลขที่สอบ ๒๐๐๒  - 2061 ตามเอกสารแนบ หมายเลข ๒  และหนวยที่ ๓ 
ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ) สังกัดฝายการเดินรถ มารายงานตัวในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน  
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๒. หนวยที่ ๒ ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) สังกัด ฝายการเดินรถ ตั้งแตเลขที่
สอบ ๒๐๖๒ – ๒๒๖๕ ตามเอกสารแนบ หมายเลข ๒, ๓ มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๓๐ น.

๓. หนวยที่ ๔ ตําแหนง วิศวกร ๖ สังกัดฝายการชางกล, หนวยที่ ๖ ตําแหนง  พนักงานการบัญชี 
๖ สังกัดฝายการชางโยธา  และหนวยที่ ๗ ตําแหนงวิศวกร ๖ สังกัดฝายการอาณัติสัญญาณฯ มารายงานตัวในวัน
ศุกรที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น.



- ๒ –

สําหรับผูที่ไมมาดําเนินการดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ สวนผูที่ไดรับการขึ้นบัญชีสํารอง การรถไฟฯ  
จะขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แตถามีการสอบแขงขันในตําแหนงอยาง
เดียวกันนี้อีก  และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว การขึ้นบัญชีสํารองไวเปนอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่    ๑๔     พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงนาม)       ปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา

( นายปาณฑพ  มาลากุล ณ อยุธยา )
ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล



เอกสารแนบ
หมายเลข ๑ จาก ๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

หนวยที่ ๑  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถาน)ี  สังกัดฝายการเดินรถ

เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
1012 นายภูริต  ยุทธิวัฒน
1045 นายปณต  อดิศักดิ์พานิชกิจ
1093 นายพงศศักดิ์  โพชากร
1112 นายภูดิศ  ชีวณิชชากร
1253 จาเอกโยธิน  อิ่นแกว
1371 นายนภนต  กันยพิมานมนต
1429 นายเกียรติศักดิ์  บุญรอด
1520 นายวิศรุต  บํารุงอิ่ม
1599 นายสุวิวัฒน  แยมดี
1878 นายกิตติธัช  กีรตินิจกาล

ผูที่ไดรับการสํารอง

สํารองลําดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
1 1022 นายหาญชัย  อินทรสุวรรณ
2 1002 นายทวีป  พลยืน
3 1598 นายอภิเชษฐ  ศิริวัฒน
4 1034 นายวุฒิพงค  วงษรีย
5 1052 นายสถาพร  สิงหะ

*  หมายเหตุ   ผูผานการสอบคัดเลือก (ยกเวนผูที่ไดรับการสํารอง)  หนวยที่ ๑ มารายงานตัวในวันพุธที่
๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

รายงานตัวในวันพุธที่ ๕
มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา 

๐๘.๓๐ น.



เอกสารแนบ
หมายเลข ๒ จาก ๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
หนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถาน)ี สังกัดฝายการเดินรถ

เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
2002 นายภัทรพล  ศรีวรรณ

2003 นายสรายุทธ  โตแสง
2008 นายอาณัตพล  กลึงชัง
2017 วาที่ร.ต.ปติพนธ  ศรีอุมสุข
2020 นายสุวิทย  ชอบธรรม
2021 นายชาคริต  แผนผา
2024 นายสุทัศน  จี่มุข

2031 นายชัยวัฒน  เดชภักดี
2033 นายวัชรพงษ  เกิดโภคา
2038 นายเกียรติศักดิ์  สงเกิด
2046 นายทรงพล  หงสโต
2049 นายภานุพงษ  สายเพชร
2051 นายวสันต  จันทรลอย
2054 นายกฤษณะ  หนูสีแกว
2058 นายณกรณ  บุญธรรมาภิบาล
2060 นายกิตติศักดิ์  นิ่มวัฒน
2061 นายภากร  สังฆดิษฐ

2062 นายสิทธิพร  บุญจังหุน

2072 นายมรุพงษ  พงษบัว
2073 นายวิศรุต  ชุมคงดํา
2075 นายอานนท  อ่ําบัววัน
2098 นายธนัช  บุญครุฑ
2099 นายภาณุมาศ  เจริญบุญ
2102 นายยุทธนา  ทองเนื้อนิ่ม

2105 นายกฤษดา  สารสิทธิ์
2109 นายกฤษิกร  โพธิ์ขวัญ
2111 นายณัฐกร  คุมทรัพย
2120 นายโกสีย  เกิดศุข
2122 นายฤชากร  คชไพร
2128 นายมนชัย  พุมชาวสวน
2137 นายไพรัช  สุทธิโพธิ์
2139 นายชรินทรเทพ  จันจอน
2148 นายอนุสรณ  วาสสนิท

รายงานตัวใน
วันพุธที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.

รายงานตัวใน
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน  
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.



เอกสารแนบ
หมายเลข ๓ จาก ๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
หนวยที่ ๒  ตําแหนง พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถาน)ี สังกัดฝายการเดินรถ

เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
2155 นายอภิชาติ  นาคนิยม

2157 นายเกรียงไกร  ไทยธานี
2158 นายสุทธิพงษ  ไทยธานี
2163 นายวิฑูร  อ่ําพุธ
2166 นายอุทิศ  ธรรมสุรินทร
2167 นายณัฐกนธ  สุขบุตร
2169 นายศิริชัย  คงสนิท
2172 นายอาทิตย  ลิ่วไอศวรรย
2175 นายราชันย  เพ็ชรสูงเนิน
2181 นายศุภณัฐ  เจริญพรรณ
2185 นายพงศธร  ไชยอัษฎาพร

2195 นายวุฒิพงษ  กิ่งกาน
2203 นายสันติ  สมานรักษ
2205 นายธนานนท  บุญสวัสดิ์
2209 นายศุภฐา  อินา
2210 นายวชิรุตม  ประกอบกิจ
2217 นายจักรพงษ  มาลี
2218 นายธัชชัย  จันทรคง
2229 นายปรัชศณนก  พรหมดนตรี
2237 นายธนาวัฒน  จันทรบาง
2242 นายจักริน  ชัยพัฒน
2244 นายจักรภัทร  บุญอุไร
2261 นายภักตกฤตย  แกวประภาค
2265 นายพลสฤษฏ  ตรีสุคนธ

*  หมายเหตุ ๑.  ผูผานการสอบคัดเลือก หนวยที่ ๒ เลขที่สอบ ๒๐๐๒ – ๒๐๖๑ มารายงานตัวใน
    วันพุธที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๒.  ผูผานการสอบคัดเลือก หนวยที่ ๒ เลขที่สอบ ๒๐๖๒ – ๒๒๖๕ มารายงานตัวใน
    วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

รายงานตัวใน
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน  
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.



เอกสารแนบ
หมายเลข ๔ จาก ๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
หนวยที่ ๓ ตําแหนง พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานหามลอ)  สังกัด ฝายการเดินรถ

เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล

3003 นายนพวงศ  เสาเวียง

3007 นายณัฐชัย  ถิ่นทับ

3010 นายจิรวัฒน  เหมืองพุน

3014 นายสุทธิพร  ชุมภูทอง

3016 นายยุทธพงษ  สมดีตี

3018 นายปณณวัฒน  นวลจันทร

3024 นายวีรนัด  ตรีรส

3026 นายอรรถพล  เทียมเมือง

*  หมายเหตุ   ผูผานการสอบคัดเลือก หนวยที่ ๓  มารายงานตัวในวันพุธที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.

หนวยที่ ๔ ตําแหนง วิศวกร ๖  สังกัด ฝายการชางกล
เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล

4019 นายอัศวิน  มุงนากลาง
4023 นายสาโรช  ละอองศิริวงศ
4024 นายสิปปนนท  สิงหจารุ
4160 นายวีระศักดิ์  สงสุรีย
4229 นายภักดี  งามสุทธิ
4254 นายอรรณพ  ประวีณวิสารท

*  หมายเหตุ   ผูผานการสอบคัดเลือก หนวยที่ ๔  มารายงานตัวในวันศุกรที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ น.

หนวยที่ ๕ ตําแหนง วิศวกร ๖  สังกัด ฝายการชางโยธา
"ไมมีผูผานเกณฑการสอบคัดเลือก"

รายงานตัวในวันพุธที่ ๕
มิถุนายน  ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ น.

รายงานตัวในวันศุกรที่
๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.



เอกสารแนบ
หมายเลข ๕ จาก ๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
หนวยที่ ๖ ตําแหนง พนักงานการบัญชี ๖  สังกัด ฝายการชางโยธา

เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
6098 นายชัย  เมฆินทรพันธุ

ผูที่ไดรับการสํารอง

สํารองลําดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
1 6017 นายยรรยง  เกตุผาสุข

2 6123 นางสาวสุดา  หมื่นศรี

* หมายเหตุ   ผูผานการสอบคัดเลือก (ยกเวนผูที่ไดรับการสํารอง)  หนวยที่ ๖  มารายงานตัวในวันศุกรที่ ๗
  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

หนวยที่ ๗ ตําแหนง วิศวกร ๖  สังกัด ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล

7036 นายอนุชา  สงาแสง

ผูที่ไดรับการสํารอง

สํารองลําดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ – นามสกุล
1 7014 นางสาวธีรวรา  ดวงพระจันทร

2 7022 นางสาวบุณศิริ  ฟกหล่ํา

*  หมายเหตุ   ผูผานการสอบคัดเลือก (ยกเวนผูที่ไดรับการสํารอง)  หนวยที่ ๗  มารายงานตัวในวันศุกรที่ ๗
  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น.

รายงานตัวในวันศุกรที่
๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.

รายงานตัวในวันศุกรที่
๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.


