ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการสอบคัด เลือ กลูก จ้า งเฉพาะงานจองการรถไฟแห่ง ประเทศไทย
ที่ไ ด้ร ับ การจ้า งต่อ เนื่อ งไม่น ้อ ยกว่า ๑ ปี เพื่อ เข้า ทำงานในการรถไฟแห่ง ประเทศไทย
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ม ีป ระกาศ ลงวันที่ ๒๕: กุม ภาพัน ธ์ ๒<£๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับ การจ้างต่อเนื่อ งไม่น้อ ยกว่า ๑ ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ในตำแหน่งต่างๆ นั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ป ระมวลผลคะแนนการสอบภาคข้อ เขีย น และภาคสัม ภาษณ์ พร้อ มทั้งได้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว จึง ขอประกาศรายซื่อ ผู้ท ี่ผ ่านการสอบคัด เลือ ก เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
โดยผู้ผ ่า นการสอบคัด เลือ ก (ยกเว้น ผู้ท ี่ได้ร ับ การสำรอง) ตามประกาศฯ ให้น ำเอกสารหลัก ฐานต่า งๆ
มายื่น ดังนี้.๑. สำเนาระเบีย นแสดงผลการเรีย น (Transcript o f records) ทีแ่ สดงว่า เป็น ผู้ม ีว ุฒ ิก ารศึก ษาตรงกับ
คุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ที่ส มัค รสอบ โดยต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและได้ร ับ อนุม ัต ิจ ากผู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิข อง
สถานศึก ษานั้น ภายในวันปีดรับสมัคร (วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓)
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ ในกรณีห ลัก ฐานและเอกสารการสมัค รสอบไม่ต รงกัน เซ่น ใบสำคัญ การสมรส
(เฉพาะเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนซื่อ - นามสกุล
๔. สำเนาใบสำคัญ ทหาร (เฉพาะ ผูส้ มัค รเพศซาย) แบบ สด.๔๓ หรือ แบบ สด.๘ หรือ แบบ สด.๙
สำหรับ ผู้ท ี่พ ้น ราขการทหาร อายุ ๔๖ ปีบ ริบ ูร ณ์
๖. สำเนาใบอนุญ าตประกอบวิซ าชีพ วิศ วกรรมควบคุม จากสภาวิศ วกรประ๓ ทภาคีว ิศ วกร หรือ สูง กว่า
ก่อ นวัน ปีด รับ สมัค ร (วันที่ ©๘ มีนาคม ๒๔๖๓) และจะต้อ งไม่ห มดอายุ (เฉพาะผู้ส มัค รสอบในหน่ว ย ที่ ๑ 0 และ ๑๒

ตำแหน่งวิศวกร ๖)
๗. รูป ถ่ายขนาด ๑.๔ X ๒ นิ้ว (ขนาด ๒ นิ้ว) จำนวน ๑๒ รูป
๘. ใบรายงานผลการตรวจเอ็ก ซ์เรย์ป อด (CXR) (ผูผ้ ่านการสอบคัดเลือกทุกหน่วย)

ไม่รับแผ่น CD อ่านผลการเอ็กซ์เรย์ป อด หิเส์มเอ็กซ์เรย์ และใบรับรองแพทย์
๙. ใบรายงานผลการตรวจเลือด งดนํ้าและอาหารก่อนตรวจไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
(เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ ที่ทำการแพทย์เซตกรุงเทพ)
- Blood Chemistry (FBS, BUN, Cr., eGFR, Uric acid, Cholesterol, Triglyceride, FIDL, LDL,

SGOT, SGPT, Aik. P hosphatase)
- CBC

๑ 0 . ใบรายงานผลการตรวจบีส สาวะ (U/A) และผลการตรวจบีส สาวะหาสารเสพติด (Urine Am phetam ine)

เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ ที่ทำการแพทย์เซตกรุงเทพ

-๒-

เอกสารหลัก ฐาน ข้อ ๑ - ๖ ให้ถ ่า ยสำเนาจำนวน ๕ ฉบับ พร้อ มรับ รองสำเนาถูก ต้อ ง
และข้อ ๙ - ๑ ๐ เฉพาะผู้ผ ่า นการสอบคัด เลือ กที่เข้า รับ การตรวจร่า งกาย ณ ที่ห ำการแพทย์เขตกรุง เทพ
(หน่วยที่ ©๐ วิศวกร ๖, หน่วยที่ ๑๑ พนักงานรถจักร ๔ (ช่างเครื่องซั้น ๒), หน่วยที่ ๑๒ วิศวกร ๖, หน่วยที่ ๑๓
พนักงานเทคนิค ๔, หน่วยที่ ๑๔ พนักงานเทคนิค ๔ และหน่วยที่ ๑๖ พนักงานเทคนิค ๔)
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการลอบคัดเลือก (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการสำรอง) ตามประกาศฯ จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย
และมารายงานตัว พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียด ดังนี้
กลุ่ม ที่ ๑
๑.๑ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย เวลา 0๘.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไขยากร
พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
๑.๒ รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ สโมสรรถไฟ
หน่วยที่
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖
(พนักงานควบคุมการเดินรถ)
สังกัด ฝ่ายปฏิบติการเดินรถ
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖
(นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
หน่วยที่ ๓ พนักงานการเดินรถ ๔
(นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒
(พนักงานกั้นถนนฯ)
สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
หน่วยที่ ๕ พนักงานการเดินรถ ๒
(พนักงานคุมประแจฯ)
สังกัด ฝ่ายปฏิบ้ตการเดินรถ
หน่วยที่ ๖ พนักงานขบวนรถ ๔
(พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการโดยสาร

เลขที่ประจำตัวสอบ

วันที่
เข้ารับการตรวจร่างกาย

วันที่
จัดทำแฟ้มประวัติ

๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ - ๐๑๐๐๗๙ ๒๓ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
0(9)O OCsO —0(5)0(9)(i?GL ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
๐๒๐๐๐๗ - ๐๒๐๐๔๙ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
๐๒๐๐๔๐ - ๐๒๐๑๒๔ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
๐๓๐๐๐๔ - ๐๓๐๐๔๒ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
๐๔๐๐๐๒ - ๐๔๐๐๒๐ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
๐๔๐๐๒๒ - ๐๔๐๒๐๑ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
๐๔๐๐๐๔ - ๐๔๐๑๑๗ ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓

๑ ธันวาคม ๒๔๖๓

๐๔๐๑๒๘ - ๐๔๐๒๒๔

๑ ธันวาคม ๒๔๖๓

๒ ธันวาคม ๒๔๖๓

๐๖๐๐๐๓ - ๐๖๐๐๓๐
๐๖๐๐๓๔ - ๐๖๐๐๔๖
๐๗๐๐๐๑ - ๐๗๐๐๒๒
๐๗๐๐๒๔ - ๐๗๐๐๙๖
๐๗๐๐๙๗ - ๐๗๐๑๗๒
หน่วยที่ ๗ พนักงานขบวนรถ ๒
๐๗๐๑๗๓ - ๐๗๐๒๖๐
(พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการโดยสาร
๐๗๐๒๖๑ - ๐๗๐๓๖๐
๐๗๐๓๖๑ - ๐๗๐๔๖๖
๐๗๐๔๖๗ - ๐๗๐๔๓๔
หน่วยที่ ๘ พนักงานขบวนรถ ๒
OGflOOOGL - OGsOO(9)&

๑ ธันวาคม ๒๔๖๓
๒ ธันวาคม ๒๔๖๓
๒ ธันวาคม ๒๔๖๓
๓ ธันวาคม ๒๔๖๓
๔ ธันวาคม ๒๔๖๓
๗ ธันวาคม ๒๔๖๓
๘ ธันวาคม ๒๔๖๓
๙ ธันวาคม ๒๔๖๓
๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓

๒ ธันวาคม ๒๔๖๓
๓ ธันวาคม ๒๔๖๓
๓ ธันวาคม ๒๔๖๓
๔ ธันวาคม ๒๔๖๓
๗ ธันวาคม ๒๔๖๓
๘ ธันวาคม ๒๔๖๓
๙ ธันวาคม ๒๔๖๓
๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓
๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓

๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓

๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓

๐๙๐๐๐๔ - ๐ ๙๐๐๐๖

๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓

๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓

(พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า
หน่วยที่ ๙ พนักงานการเดินรถ ๒
(พนักงานคุมประแจฯ)
สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า

-๓-

กลุ่ม ที่ ๒
๒.® รายงานตัว เพื่อ เข้า รับ การตรวจร่า งกาย เวลา 0๘.๓0 น. ณ ที่ท ำการแพทย์เขตกรุง เทพ
พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด และใบรายงานผลการตรวจปีสลาวะ (บ/A)
และผลการตรวจปีสลาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
๒.๒ รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ สโมสรรถไฟ

หน่วยที่

วันที่
เข้ารับการตรวจร่างกาย

เลขที่ประจำตัวสอบ

วันที่
จัดทำแฟ้มประวัติ

หน่วยที่ ๑๐ วิศวกร ๖ สังกัด ฝ่ายการช่างกล ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ - ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๓ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๖ - ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐ ๒๓ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๑ - ๑ ๑ ๐ ๐ ๗ ๖ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
(9)(9)006ๆเ£รึ่ “ (5)(ร)0(9)®)

(ร )

หน่วยที่ ๑® พนักงานรถจักร ๔
(ช่างเครื่องขั้น ๒) สังกัด ฝ่ายการช่างกล

๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒ ๖ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓

(5)(ร)๐(5)(5)k) - (5)(ร)๐ (ร)(<L60i ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓
๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๘ - ๑ ๑ ๐ ๒ ๐ ๙ ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓

๑ ธัน วาคม ๒๔๖๓

(9)<9)ok)(ร)o “ ๑ ๑ ๐ ๒ ๖ ๐

๑ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๒ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๑ ๑ ๐ ๒ ๖ ๒ - ๑๑๐ ๓ ๒ ๔

๒ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๓ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๑๑๐ ๓ ๒ ๔ - ๑๑๐๓ ๗ ๗

๓ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๔ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๑๑๐ ๓ ๘ ๓ - ๑ ๑ ๐ ๔ ๗ ๐

๔ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๗ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๑๒ ๐๐๐๒ - ๑๒ ๐๐๐๓

๗ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๘ ธัน วาคม ๒๔๖๓

หน่วยที่ ๑๓ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค ๔
สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา

๑๓ ๐๐๐๑

๗ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๘ ธัน วาคม ๒๔๖๓

หน่วยที่ ๑๔ ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค ๔
สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา

๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๒ - ๑๔ ๐๐๒ ๘

๗ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๘ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๑๖๐๐๐๑ - ๑๖๐๐๖๐

๘ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๙ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๑๖๐๐๖๑ - ๑๖๐๑๑๔

๙ ธัน วาคม ๒๔๖๓

๑๔ ธัน วาคม ๒๔๖๓

หน่วยที่ ๑๒ วิศวกร ๖
สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา

หน่วยที่ ๑๖ พนักงานเทคนิค ๔
สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ

สำหรับผู้'ที่ไม่มาเข้ารับการตรวจร่างกาย รายงานตัวในวัน ตังกล่าวจะถือว่าสละสิท ธึ๋ ส่วนผู้ที่'ได้'รับ
การขึ้น บัญ ชีส ำรอง การรถไฟแห่งประเทศไทยจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับ ตั้งแต่วัน ที่ป ระกาศผลการสอบตัด เลือก
แต่ถ ้ามีก ารสอบแข่งขัน ตำแหน่งอย่างเดีย วกัน นี้อ ีก ในกลุ่ม ลูก จ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้
ประกาศขึ้น บัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว การขึ้น บัญ ชีสำรองไว้เป็น อัน ยกเลิก

อนึ่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีตรวจสอบแล้ว
หรือ ตรวจสอบพบภายหลัง ว่า เอกสารการสมัค รสอบและหลัก ฐานต่า ง ๆ เซ่น ระเบีย นแสดงผลการเรีย น,
ใบสำคัญ ทางทหาร (กรณีเพศซาย), ผลการตรวจสอบลายพิมพ์น ิ้วมือ, ใบประกอบวิช าชีพ ฯลฯ หากมีข้อบกพร่อง
และขัด ต่อ พระราชบัญ ญัต ิค ุณ สมบัต ิม าตรฐานสำหรับ กรรมการและพนักงานรัฐ วิส าหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ /ข้อ -บัง คับ /
ระเบีย บ/คำสั่งที่เกี่ย วข้อง นับถึงวันป็ดรับสมัคร (วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓) หรือไม่ครบถ้วน/คลุมเครือ/ไม่ถูกต้อง
ตามประกาศรับสมัครฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะถือว่าผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัต ิในการสมัค รสอบคเงนิ้
ตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธึ๋ไต้รับการบรรจุ/แต่งตั้ง และไม่มืสิทธิเรียกร้องไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หากมีข ้อ สงสัย หรือ ต้อ งการทราบข้อ มูล เพิ่ม เติม โปรดติด ต่อ งานวางแผนและสรรหา
กองการบุค คล ฝ่ายทรัพ ยากรบุค คล โทร. ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑ ต่อ ๔๔๘๑, ๔๒๔๔
ประกาศ ณ วันที่ ~i

พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อ ำนวยการฝ่า ยทรัพ ยากรบุค คล ปฏิบ ัต ิก ารแทน
ผ้ว ่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ ๑

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ นางสาววัน วิส า แสงเวช
0 ๑ ๐ ๐ 0 ๓ นางสาวสุพ นิด า เจริญ เผ่า
๐ ๑ ๐ ๐ ๐ (เ^ นางสาวณัฐ ฐา สุขีโรจน์
๐๑๐๐๐ ๗ นางสาวอรชร ศุขมณี
๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๙ นางสาวพรรณาราย แขงข้น
๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ นางสาวมนัฐ กานต์ แสงสว่าง
๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ นางสาวทิพ รัต น์ สิริม ากุล
๐๑๐๐๑(^ นางสาวสุภ ลัก ษณ์ ปานนวม
๐๑๐๐๒๓ นางสาวสุจิ'รา ดอกดวง
๐๑ ๐๐๒ ๖ นางพจนีย ์ มณีโชติ
๐๑๐๐๒๗ นางณัฐ ภรณี อินทสุวรรณ
๐๑๐๐๓ ๔ นางสาวกนกวรรณ ชิตมีไชย
๐๑๐๐๓ ๕ นางสาวซญานิษ ฐ์ ชิตมีไชย
๐ ๑ ๐ ๐ ๓ ๖ นางสาวนิธิม า แดงมณี
๐๑๐๐๓ ๗ นางสาวปิยะฉัต ร เก็บ ผิวงาม
๐๑๐๐๔๒ นางสาวพัช ราภรณี ประเทืองสวัส ดี้
๐ ๑ ๐ ๐ (ร~

Ga

นางสุช ารัต น์ แสงเพชร

๐๑๐๐(^๐ นางสาวพรพิมล โล่ท ํท วีม งคล
๐๑๐๐& ๑ นางสาวธซาดา ไชยเนตร
๐๑๐๐๕๒ นางสาวอริศ รา มานนท์
๐๑๐๐๕ ๓ นางสาวสมหญิง บุญ นก
๐ ๑ ๐ ๐ ๖๗ นายพิระฉัตร แท่งเงิน
๐๑๐๐๗๒ นางสาววัน เพ็ญ บุญ แส
๐๑๐๐๗ ๕ นางสาววัล นิส า ดอกไม้
๐๑๐๐๗ ๙ นางสาววรินธร ระโยธี

- ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา 0๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา 0๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๒

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๑ พนักงานการเดินรถ ๖ (พนักงานควบคุมการเดินรถ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๑๐๐๙๐
๐๑๐๐๘๒
๐๑๐๐๙๐
๐๑๐๑๐๒
๐๑๐๑๐(เ^
๐๑๐๑๐๙
๐๑๐๑๐๙
๐๑๐๑๑(ริ^
๐๑๐๑๑๗
๐๑๐๑!©๘
๐๑๐๑๓๐
๐๑๐๑๓(ร^
๐๑๐๑
๐๑๐๑(รี-๓
๐๑๐๑ (slGl
Cs l O

ซื่อ - นามสกุล
นายส.กฤษฎาพัน ธ์ พลรักเขตต์
นางสาวศ์ริน ัน ทํ ด้วงวาระ
นางสาวกรรณิก า หมีนิ่ม
นางสาวกฤษฎาพร งามพรม
นางแพรพิไล บุษ บรรณ์
นางสาวสัน ทนา แย้มพจนา
นางสาวสุซ านุช แดงสุวรรณ
นางสาวพิมพ์รัตน์ วงศ์เดือน

—

นางสาวสุน ัน ทา สุข แสงอ่างทอง
นางสาววรมล เจิมปี
นางสาววิภ าภรณ์ ยาน้อ ย
นางสาวรชนีก ร พรชุนทด

- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงาบตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

นางสาววิภ าดา ทอดดี
นางสาวกัน ยพร แก้ว ดวงเล็ก
นางสาวณัฐ ธยาน์ จิระมงคลกิต ตึ๋

* หมายเหตุ
©. ผู้ผ ่า นการสอบคัด เลือ ก หน่วยที่ ๑ เลขประจำตัว สอบ ๐๑๐๐๐© - ๐©๐๐๗๙
- วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงาบผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๒. ผู้ผ ่า นการสอบคัด เลือ ก หน่วยที่ ๑ เลขประจำตัว สอบ ๐©๐๐๘๐ - ๐©๐©๕๔
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๓

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๒ พนักงานการเดินรถ ๖ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๒๐๐๐๗ นายปวัตน่ จันทร์พา
๐๒๐๐๐๘ นายสุทิน ศรดิษ
๐๒๐๐๒๒ นายวรวิทย์ สุทธิ
๐๒๐๐๒๕ นายจักรินทร์ ศิริพลไชยกาญจน์
๐๒๐๐๒๘ นายไชยา สามิลา
๐๒๐๐๓๓
๐๒๐๐๓๗
๐๒๐๐๓๙
๐๒๐๐๔๕
๐๒๐๐๔๙
๐๒๐๐๕๐
๐๒๐๐๕๒
๐๒๐๐๕๔
๐๒๐๐๕๘
๐๒๐๐๕๙
๐๒๐๐๖๗
๐๒๐๐๖๙
๐๒๐๐๗๑
๐๒๐๐๗๘
๐๒๐๐๘๗
๐๒๐๐๙๖
๐๒๐๑๐๐
๐๒๐๑๐๑

ote)0(§)<§)(£
๐๒๐๑๑๗

olsO<9)(9)Ca
๐๒๐๑๒๓
๐๒๐๑๒๕

นายเกษมศานติ้ พุทธา
นายสุทธิโชค จันทร์ขาว
นายสิงหนาท มีสกุล
นายทศพร บุญจันทร์
นายสายัณห์ นันดอกรักษ์
นายดนุพนธ์ เพิ่มพล
นายอนิรุตต ตุ้ยเล็ก
นายณัฐกานต์ จันทรัตน์
นายสิวะพร ช่วยสถิตย์
นายภวเนศวร์
จันลิ้ม
นิ
นายสุรไกร จันแจ่ม
นายสมพล เสมพวง
นายพงศกร พรหมจันทร์
นายอาแวหะมะ มูเล็ง
นายธีรยุทธ สุวรรณวงษ์
นายบารมี วิฑูรกล'ชิต
นายตรินัยน์ บำรุงสุข
นายพิรุฬห์ ขวัญเพชร
นายณภัทร กลิ่นรื่น
นายธีรภัทร ธนะวิบูลย์
นายสุวรรณ ประเสริฐสิลป๋
นายไปยพงษ์ ลีเผ่าพันธุ
นายกาญจน์ ฉายบ้านใหม่

- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

น'

Ci

เอกสารแนบ ๔

* หมายเหตุ
๑. ผู้ผ่านการสอบคัด เลือก หน่วยที่ ๒ เลขประจำตัวสอบ 0๒ 0๐๐๗ - ๐๒๐๐๔๙
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๒. ผู้ผ่านการสอบคัด เลือก หน่วยที่ ๒ เลขประจำตัวสอบ ๐๒๐๐๔๐ - ๐๒๐๑๒๔
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๓ พนักงานการเดินรถ ๔ (นายสถานี) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
ซื่อ - นามสกุล
สอบ
๐๓๐๐๐๔ ว่าที่ร้อยตรีนัฐวุฒิ สิงหากุล
๐๓๐๐๔๒ นายกิตติพงษ์ เรืองเดซวรคุณ

- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

* หมายเหตุ

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ «ท
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)

- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

^ ' ' cui

เอกสารแนบ ๕

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๔๐๐๐๒

นายศิว า กัน ยาสาย

๐ ๔ ๐ ๐๐๖

นายศรุต คมสาระพาง

0(5^00(9)0 นายมหชา เนืองเสน
OGlOO(9)(9) นายกิจ จา บุญ ยัง
๐๔๐๐๒๐

นายพลังธรรม หมวด'โพธี้กลาง

๐๔๐๐๒๒

นายอำนาจ งามเลิศ

๐๔๐๐๒ ๖

นายพิษ พุ ไตรภูมิ

๐๔๐๐๓๗

นายกฤษฎา รัตนภักดี

- ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

0(100(1(9) นายเกีย รติค ัก ด พรรษา
๐๔๐๐๔๓

นายวิช าติ เชื่อมไธสง

๐๔๐๐๔๙

นายสิท ธิช ัย สอนเจริญ

๐๔ ๐๐๖๔

นายทัฆ ทัศน์ ค้าชอง

๐๔๐๐๗๒

นายธงชัย ดีแ ท้

๐๔๐๐๘๐

บายวรรณสยาม อุตราซ

๐๔๐๐๘๒

นายอุเทน ธัญญะซมภู

๐๔ ๐๐๙๔

นายไชยรัต น์ หาวงษ์

๐๔๐๐๙๗

นายซนาธิป รังษา

๐๔ ๐๐๙๙

นายกิต ติธัช พลจันทัก

0(SL0<9)0(i นายนิรัน ดร สาหร่าย
๐๔๐๑๑๒

นายกระแสร์ ชันนอก

๐๔ ๐๑๑๗

นายวัฒ นกิจ สายเสม

๐๔๐๑๒๒

นายสมดุล ย์ เจริญ กิจ

๐๔๐๑๓๓

นายกฤตย์ รักษ์จิตร'านุสรถ!

- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

OSjD(9) (9) นายวัชรพันธุ เหมือนแก้ว
(S L

๐๔๐๑๔๓

นายเจษฎา จันทร์แดง

0G»0(9)(5tov นายสามารถ ดอนลครขวา

V__^ /

เอกสารแนบ ๖

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๔ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานกั้นถนนฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
ง

«ไใท้

ซื่อ - นามสกุล

สอบ

OGlO<S)(£(!L นายธนวิซญ์ สีนวล
๐๔๐๑๕๗

นายสุช าติ สุขเกษม

๐๔ ๐๑๙๔

นายวีรวุฒ ิ อำไพ

๐๔๐๒๐๑

นายพยุง ตัก ดึ๋ เพซรมีศรี

- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร
- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

* หมายเหตุ
๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๔ เลขประจำตัวสอบ ©๔๐๐๐๒ - ๐๔๐๐๒๐
- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงาบตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ พ สโมสรรถไฟ

๒. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๔ เลขประจำตัวสอบ ๐๔๐๐๒๒ - ๐๔๐๒๐๑
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไขยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

'-jy Oij

เอกสารแนบ ๗

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๕ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๕๐๐๐๔ นายเรวัตร เหลี่ยมมา
0(1^00(9)0 นายตักดึ๋สิทธี้ แก้วสมุทร
0^00(5)6) นายก้ณ ตภพ เรืองจุ้ย
0(4^00(5)Gl นายรังสรรค์ เจือหนองคล้า

๐๔๐๐๑๖ นายสถิตย์ รัตนภูมิ
OCa^OO(9)Cs9 นายนิติภูมิ แก้วศรีงาม

๐๔๐๐๒๑ นายธวัช,ชัย โรจน์เมธา
๐๔๐๐๒๓ นายสุวิน บุญศรี
๐๔๐๐๓๔ นายพิพัฒน์ เพาะพูล
๐๔๐๐๓๖ นายสมัทชัย สิงห์ซอม
๐๔๐๐๓๗ นายโกศล กรอบเพ็ซร์
OCtOO(2L<5) นายสุจินดา ตังตา

od?00<£<5) นายนเรศ ผ่านจังหาร
๐๔๐๐๖๒ นายชูเกียรติ พงษ์แสงเพซร์
๐๔๐๐๖๙ นายกิตติพงห์ หอมเนียม
๐๔๐๐๗๓ นายเกรียงศักดี้ ปานน้อย
๐๔๐๐๗๘ นายชูชาติ ไวษาหลง
๐๕๐๐๘๐ นายภานุวัฒน์ สอนสุข
OCa^OOGp^D นายวัขราวุธ หงษ์สากล

๐๔๐๐๘๗ นายอนุรุจ จันทร์อุ่นสืบ
๐๔๐๐๙๑ นายวรวิทย์ ปีนตา
๐๔๐๐๙๔ นายอนุวัฒน์ ถนอมสิน
๐๔๐๑๐๖ นายผัฐ วุฒ ิ รักประยูร
0(£0(§)<s)(£ นายทวีวุฒิ บุญนาวงศ์

๐๔๐๑๑๗ นายสิทธิตักดึ๋ แพ่งยัง

- ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ร) ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๘

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๕ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๕๐๑๒๘ นายสุนทร ดีปัญญา
๐๕๐๑๒๙ นายธเนตร ล้อมรื่น
๐๕๐๑๓๒ นายสุนนท์ ทองคำ
OCa^OSX&te) นายกิตติคุณ บุญไทย
๐๕๐๑๖๓ นายวณัฐ ทัศสำราญ
0(เ^0<5)4ว(^ นายอำนาจ พุทธจันทร์
๐๕๐๑๖๙ นายสุกนต์ธี เล็กน้อย
๐๕๐๑๗๐ นายณัฐพล เฮอจู
๐๕๐๑๗๕ นายวุฒิศักดี้ มีศรี
0(i^0(5)Gs<9) นายเมธา นาเมือง
๐๕๐๑๘๒ นายรุ่งรัตน์ ซังช่างเรือ

- ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เจ้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

๐๕๐๑๘๗ นายวีระซน อินทับทิม
๐๕๐๒๐๙ นายวันชัย ม่วงเนียม
๐๕๐๒๑๓ นายปราโมทย์ คนคล่อง
๐๕๐๒๒๕ นายมนต์ชัย ทองรักษา

* หมายเหตุ
๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๕ เลขประจำตัวสอบ ๐๕๐๐๐๔ - ๐๕๐๑๑๗
- วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเจ้ารับการตรวจร่างกาย
พ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)

- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๒. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๕ เลขประจำตัวสอบ ๐๕๐๑๒๘ - ๐๕๐๒๒๕
- วันที่ ๏ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเจ้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)

- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแบบ ๙

ผู้ที่ได้รันการสำรอง หน่วยที่ ๕ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ)
สังกัด ฝายปฏิบัติการเดินรถ
สำรองลำดับที่

เลขที่สอบ

๑
๒
๓
(SL
๕

๐<£๐๐๕๒
๐๕๐๒๑๐
0(t^0(s)(9)(9)
OCslOG)G^<D
0<£o<9)Gs(ร^

ซื่อ - นามสกุล
นายพิทยุตฆ์ เข็มเพชร
นายอัสรี บิลแหละ
นายสุริยะ กาเด็น
นายเกียรติสักด หนูด้วง
นายสินชัย สินยัง

เอกสารแนบ ๑๐

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๖ พนักงานขบวนรถ ๔ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการโดยสาร
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๖๐๐ ๐๓

นายวรวิท ย์ จวงสาคร

๐ ๖๐ ๐ ๐ ๕

นายคมสรร มนูญวงศ์

๐๖๐๐ ๐๘

นายตัก ด,พล ซาวไร่นาค

๐๖๐๐๑๐

นายพรพล สุภารัตน์

๐๖๐๐๑๔

นายรัฐวุฒ ิ พรหมนิตย์

๐๖๐๐๑๕

นายกรกซ ไมตรีรักษ์

๐๖๐๐๒ ๐

นายนพดล เหลือ ล้น

๐๖๐๐๒ ๑

นายไพริน โสมอิน ทร์

๐๖๐๐๒ ๕

นายจิร ศัก ดื้ พงศ์พีระ

๐ ๖๐๐ ๓ ๐

นายภาสกร ขจรเพซร

๐๖๐๐๓ ๔

นายวีร ะวัฒ น์ จีน ศาตร์

๐๖๐๐๓ ๕

นายเอนก ธิตะเขียง

๐ ๖๐๐ ๔ ๐

นายนิพนธ์ เนียมกลํ่า

O qDOOGl(ริ) นายอภิน ัน ทํ ถนอมสุวรรณ์
๐๖๐๐๔ ๓

นายจัก รพัน ธ์ กรรณ์สนธี้

๐๖๐๐๔ ๔

นายกิต ติ มากแสน

๐๖๐๐๕ ๐

นายสุรซัย มีแยบ

OaDOOCa^Cs) นายซญานิน กามะ
๐๖๐๐๕ ๕

นายแกล้ว กล้า รุ่งช่วง

๐๖๐๐ ๕ ๖

นายซโลธร ยิ่งยวด

- ๑ ธันวาคม ๒<£๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
๓ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไขยากร
- ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

* หมายเหตุ
©. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที ๖ เลขประจำตัวสอบ ๐๖๐๐๐๓ - ๐๖๐๐๓๐
- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒<£๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒<£๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๒. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๖ เลขประจำตัวสอบ ๐๖๐๐๓๔ - ๐๖๐๐๕๖
- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒<£๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงาบตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒<£๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

CM .

เอกสารแนบ ๑๑

ผู้ที่ได้รับการสำรอง หน่วยที่ ๖ พนักงาน1ยบวนรถ ๔ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝายบริการโดยสาร
สำรองลำดับที่
๑

เลขที่สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๖๐๐๔๙ นายระวีพันธ์ กระวีพันธ์

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการโดยสาร
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๗ ๐๐๐๑
๐๗ ๐๐๐เอ
๐๗๐๐๐๓
๐๗ ๐๐๐๖
๐๗๐๐๐๘
๐๗ ๐๐๐๙
๐๗ ๐๐๑๑
๐๗๐๐๑๒
๐๗๐๐๑๓
๐๗ ๐๐๑๕
๐๗ ๐๐๑๖
๐๗ ๐๐๑๗
๐๗๐๐๑๘
๐๗ ๐๐๑๙
๐๗๐๐๒๒
๐๗๐๐๒๔
๐๗๐๐๓๓
๐๗๐๐๓๕
๐๗๐๐๓๘
๐๗๐๐๔๐
๐๗ ๐๐๔๑
๐๗๐๐๔๓
๐๗๐๐๔๔
๐๗๐๐๔๕
๐๗๐๐๕๐

ซื่อ - นามสกุล
นายพานุ คงเพิ่ม
นายนิวัฒน์ มหาสุข
นายนิธิกร ธิมา
นายกำพล ไพเราะ
นายสรวิซญ์ ม่วงทา
นายณัฐพล ดาวทอง
นายพรศักดึ๋ ศิริลิมประพันธ์
นายพีรติ บัวผ่อง
นายพรสิทธ กลํ่าสกุล
นายสาธิต อุบลกิจ
นายเอกชัย เพิ่มพิบูลย์
นายสนธยา สีหาบุตร
นายภาสกร ทิมาศาสตร์
นายปกป้อง มะโร
สิบเอกกฤษณ์ธนพน วิริยะรัชซานนท์
นายพฤษพล พรหมจรรย์
นายอดิเทพ ทับทอง
นายจักรพงษ์ บำเพ็ญ
นายวิษณุ สุขกำเหนิด
นายธีระ วัฒน์ วงค์คำถิ
นายอนุสรณ์ สุขสังวาลย์
นายกิตติภพ อักษรสม
นายสุริยะ สวงรัมย์
นายวรากร เชิดกาย
นายพรเทพ มณีนาค

- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
๓ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ
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เอกสารแนบ ๑๒

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการโดยสาร
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๗๐๐๕๓
๐๗๐๐๕๔
๐๗๐๐๖๑
๐๗๐๐๖๒
๐๗๐๐๖๔
๐๗๐๐๗๐
๐๗๐๐๗๖
๐๗๐๐๗๙
๐๗๐๐๘๒
๐๗๐๐๘๗
๐๗๐๐๘๘
๐๗๐๐๘๙
๐๗๐๐๙๓
๐๗๐๐๙๕
๐๗๐๐๙๖
๐๗๐๐๙๗
๐๗๐๐๙๙
๐๗๐๑๐๓
๐๗๐๑๐๔
๐๗๐๑๑๐
๐๗๐๑๑๑
๐๗๐๑๑๙
๐๗๐๑๒๔
๐๗๐๑๒๕
๐๗๐๑๒๗
๐๗๐๑๒๘
๐๗๐๑๒๙
๐๗๐๑๓๐
๐๗๐๑๓๑
๐๗๐๑๓๒

นายจิตรภาณุ ทั่งเรือง
นายพัทธยา เทพโยธา
นายณัฐกิต ขำเจริญ
นายนุซา ชาตินุช
นายชัยวัฒน์ วรโชติพันธุ
นายเมธัส คล้ายนิล
นายอานนท์ อรัณยกานันท์
นายสุขสันต์ รอดคำทุย
นายกฤษดา แตงร่มเย็น
นายสุเมธ จังพานิซ
นายเกรียงไกร ทองย้อย
นายพิภพภัทร ถูประกัน
นายนาถนที โพรี้รัตนะ
นายธนซาต มิ่งพรมสกุล
นายฐิติชัย โพนจ้อย
นายสมโภช โพรี้ศรี
นายรัชวิธ สิรภัทรนิธิกุล
นายกิตติภพ หาญภักดีรัตน์
นายสราวุฒิ ตุ้ยเล็ก
นายธนัญชัย เป็นครบ
นายธีระวัฒน์ ปันสะอาด
นายมีชัย เหมือนจิตต์
นายพรชัย มณฑลจรัส
นายพงท์เทพ พันธ์แย้ม
นายอานุภาพ วรพันธ์
นายอัมรินทร์ มาโคตร
นายสิทธิพร ปานแก้ว
นายพิรพัซร์ โพธีนิล
นายภาบุพงศ์ เบื้อทอง
นายครรชิตพล อินสองใจ

- ๓ ธันวาคม ๒(£๖๓
เวลา ๐๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแบบ ๑๓

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการโดยสาร
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๗๐๑๓๖
๐๗๐๑๔๓
๐๗๐๑๔๖
๐๗๐๑๔๘
๐๗๐๑๔๔
๐๗๐๑๖๐
๐๗๐๑๖๑
๐๗๐๑๖๖
๐๗๐๑๗๐
๐๗๐๑๗๒
๐๗๐๑๗๓
๐๗๐๑๗๔
๐๗๐๑๗๖
๐๗๐๑๗๘
๐๗๐๑๗๙
๐๗๐๑๘๒
๐๗๐๑๘๔
๐๗๐๑๘๗
๐๗๐๑๘๙
๐๗๐๑๙๓
๐๗๐๑๙๙
๐๗๐๒๐๐
๐๗๐๒๑๔
๐๗๐๒๑๔
๐๗๐๒๑๙
๐๗๐๒๒๓
๐๗๐๒๒๔
๐๗๐๒๒๙
๐๗๐๒๓๑
๐๗๐๒๓๔

นายนวพล คนดี
นายวัชรโรดม ห้วยนุ้ย
นายณฤทธี้ ปืตพี
นายรักเกียรติ พลางวัล
บายสถาพร ทองเพ็ซร์
นายอรรถพล ต่วนเครือ
นายภาณุวิซญ์ วิชัยวงษ์
นายศุภกีตตี้ ตับอุ๋ย
นายเกียรติสกุล คงคำ
นายพวัซร์ เดชชุบ
นายธีรพล เจริญผล
นายจีระยุทธ นาคะ
นายพงษ์ดีศ ภูมิ่งเดือน
บายอธิรักษ์ แสงทอง
นายมนัส เล็กเจีย
นายชวลิต บุญพรหม
นายบรรยงค์ ใยอ้น
นายผัฐพล สำเร็จ
นายมนธกร บุญญพันธุ
นายศราวุฒิ นิลสาย
นายธนาคม จันทร์กลั่น
นายอรัญ พุทเปลี่ยน
นายเอกชัย ถาจักร์
นายวิทยา สุวรรณเทพ
บายสิทธิโชค พานทอง
นายสมชัย ไชยสอน
นายณัฐนนท์ สังวาลย์เด'ซ
นายมานิตย์ สิงห์เนี่ยว
นายอำนาจ สุขบัญชาชัย
นายวราพงษ์ ทองจันทร์

- ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๗ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- ๗ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ
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เอกสารแนบ ๑๔

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการโดยสาร
เลข
ประจำตัว
สอบ
๐๗๐๒๓๘
๐๗๐๒๔๑
๐๗๐๒๔๓
๐๗๐๒๔๙
๐๗๐๒๖๐
๐๗๐๒๖๑
๐๗๐๒๖๔
๐๗๐๒๖๙
๐๗๐๒๗๑
๐๗๐๒๗๔
๐๗๐๒๗๖
๐๗๐๒๘๔
๐๗๐๒๘๖
๐๗๐๒๙๔
๐๗๐๒๙๙
๐๗๐๓๐๕
๐๗๐๓๐๗
๐๗๐๓๐๘
๐๗๐๓๑๔
๐๗๐๓๑๗
๐๗๐๓๓๐
๐๗๐๓๓๑
๐๗๐๓๓๒
๐๗๐๓๓๓
๐๗๐๓๓๖
๐๗๐๓๓๘
๐๗๐๓๔๒
๐๗๐๓๔๔
๐๗๐๓๔๑
๐๗๐๓๖๐

ซื่อ - นามสกุล
นายธันวา เพชรวงค์
นายถาวร ประเวศจินดา
บายอนุสรณ์ แนมสมบัติ
นายพัฐนันท์ ปรางค์ทอง
บายไพรัช สมคะเน
นายกวิน คำลอย
นายยุทธภูมิ แตงไทย
นายวีระซัย บุระคร
นายพิชัย มัจฉาฉํ่า
นายสาธิต ขำสืรี
นายพงศ์พณิช เภาด้วง
นายศุภชัย ปันศรี
นายนิมิต ศรีโชติ
นายธิระศักดี้ วงศ์สูงเนิน
นายประติวีนธัย ขำแสง
นายชัย ดอกจันทร์
นายปุพณรัตน์ บุตรดี
นายอนาวีล ไชสงฆ์
นายภิญโญ หนูม่วง
นายกฤษณ์ สาระ
นายพงศกร จันทามฤต
นายพัสกร สุขจุ้ย
นายนครินทร์ สมวันดี
นายประกายเพ็ชร หล้าเหลื้อม
นายจตุรงค์ กลิ่นด่านกลาง
นายวสันต์ บุญเกิดกูล
นายศิรีวัฒน์ นนทพายัพ
นายซาคฤต ฮวบอํ่า
นายเรืองสินธ์ เครือป้อง
นายปรเมศวร์ มุ่งงาม

- ๗ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา 0๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
๓ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร
- ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๙ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๑๕

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการโดยสาร
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๗๐๓๖๑ นายสมชาย เมืองจำนงค์
๐๗๐๓๖๒ นายบูรพา มงคลอุดมฤทธี้
๐๗๐๓๖๔ นายบรรจง ปักกาเวสา
๐๗๐๓๖๖ นายภาณุพงศ์ วงศ์กราย
๐๗๐๓๖๗ นายสิทธิโชค ม่านสะอาด
๐๗๐๓๖๘ นายธนันต์ อุเนหกะ
๐๗๐๓๖๙ นายอิทธิเดช ราคา
๐๗๐๓๘๓ นายอำพล เสมรบูผย์
๐๗๐๓๘๗ นายพงศกร ชังละออ
๐๗๐๓๘๙ นายศักดิ'ชาย วงนาค
๐๗๐๓๙๒ บายสุรชัย อุ่นฤดี
๐๗๐๓๙๓ นายชลอ ประสพวงษ์
๐๗๐๔๐๗ นายปฎิพล จันทร์ธรรม
๐๗๐๔๑๔ นายธนภัทร เจริญพัฒน์
๐๗๐๔๑๕ นายณรงค์ฤทธึ๋ ธรรมสาร
๐๗๐๔๑๘ นายภัทราวุฒิ บ่อผล

- ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ©๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
๓ สโมสรรถไฟ

๐๗๐๔๒๕ บายสิทธิชัย ตามชัยภูมิ
๐๗๐๔๒๗ นายซิษณุพงศ์ กองทรง
๐๗๐๔๒๘ นายพฤษภา มากมี
๐๗๐๔๔๐ นายโชติวิทย์ ชาริ
๐๗๐๔๔๓ นายอานนท์ แสงส่ง
๐๗๐๔๕๖ นายทวีปัญญา บุญจอง
๐๗๐๔๖๔ นายสมควร สายนํ้าเย็น
๐๗๐๔๖๕ นายอมรพงศ์ แผลงปาน
๐๗๐๔๖๖ นายอำนวย รัตนกาฬ
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เอกสารแนบ ๑๖

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๗ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการโดยสาร
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๗๐๔๖๗
๐๗๐๔๖๘
๐๗๐๔๖๙
๐๗๐๔๗๑
๐๗๐๔๗๓
๐๗๐๔๗๗
๐๗๐๔๘๐
๐๗๐๔๙๑
๐๗๐๔๙๕
๐๗๐๕๐๒
๐๗๐๕๐๗
๐๗๐๕๑๑
๐๗๐๕๑๖
๐๗๐๕๒๕
๐๗๐๕๓๑
๐๗๐๕๓๓
๐๗๐๕๓๔

บายรัตพล หงษ์'จุ้ย
นายธงซัย ยาทัน
นายศักดี้สิทธิ้ คล้ายรามัญ
นายอรรณพ สุซาตะกุล
นายศุภกฤษ์ ดำรงวีระวิทย์
นายพลวัต เข็มเพ็ซร
นายรัซพล ซาญขุนทด
นายณัฐพล พะโยมรัตน์
นายซลิต สุขยิง
นายอุดม เสาดำ
นายกองทัพ เรณูธรณ์
นายธนภูมิ สีสุฃ
นายพรรวี แก้วสีเหลือง
นายนิรุทธ์ เรืองหิรัญ
นายตักดึ๋ระพี ศรีปิตา
นายธัยธวัซ แตงฉํ่า
นายบุวร เข็มเพีซร์

- ©๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
- ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

* หมายเหตุ
๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที ๗ เลขประจำคัวสอบ 0๗ 0๐0๑ - ๐๗๐©๒๒
- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
0) โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๒. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๗ เลขประจำตัวสอบ ๐๗๐๐๒๔ - ๐๗๐๐๙๖
- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๓. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๗ เลขประจำตัวสอบ ๐๗๐๐๙๗ - ๐๗๐๑๗๒
- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๑๗

* หมายเหตุ
๔. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที ๗ เลขประจำตัวสอบ ๐๗๐๑๗๓ - ๐๗๐๒๖๐
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเช้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๕. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๗ เลขประจำตัวสอบ ๐๗๐๒๖๑ - ๐๗๐๓๖๐
- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเช้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๖. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๗ เลขประจำตัวสอบ ๐๗๐๓๖๑ - ๐๗๐๔๖๖
- วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเช้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๗. ผ้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๗ เลขประจำตัวสอบ ๐๗๐๔๖๗ - ๐๗๐๕๓๔
- วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเช้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)
- วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

ผู้ที่ได้รับการสำรอง หน่วยที ๗ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝายบริการโดยสาร
สำรองลำดับที่

เลขที่สอบ

๑

๐๗ ๐๔ ๒ ๓

๒

๐๗ ๐๐๗ ๗

๓

๐๗ ๐๓ ๑๐

(SL

๐๗ ๐๑๔ ๓

๔

๐ ๗ ๐๔ ๓ ๒

๖

๐๗ ๐๐๔ ๖

๗

๐๗ ๐๐๓ ๖

๘

๐๗ ๐๒ ๗ ๐

๙

๐๗ ๐๐๔ ๘

๑๐

๐๗ ๐๐๗ ๘

๑๑

๐๗ ๐๓ ๑๒

๑๒

๐๗ ๐๐๖๐

๑6ก

๐๗ ๐๒ ๐๓

๑ (ร1

๐๗ ๐๔ ๑๙

๑๔

๐๗ ๐๐๘ ๓

ซื่อ - นามสกุล
นายณัฐพล สระเพ็ซร
นายศรัญญ มุกดา
นายยุทธ,นา มากคงแก้ว
นายกิตติพันธ์ ฟ้กทองอยู่
นายคำรณ ภูเขียว
นายตุลา พรมสุริย์
นายกรธวัซ เนียมแสง
นายธนะพงษ์ ตั้งตรง
นายอมร พวงพี่
นายนพรัตน์ จันทร์เอี่ยม
นายคักดดา อรัญญา
นายปณภัข หมีนิ่ม
นายวรวัฒน์ ราชสีหา
นายประเสริฐ ศรีสา
นายสุรจักษ์ แป้น,ชูผล

เอกสารแนบ ๑๘

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๘ พนักงานขบวนรถ ๒ (พนักงานห้ามล้อ) สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๘๐๐๐๔ นายบรรพต สิทธิสมบูรณ์

OCaOOOGs นายธวัช'ชัย พุ่มเชย
๐๘๐๐๑๒ นายภาสกร อุนยะพันธุ

OCaOO(9)(^ นายปรัชญา โพธี้ประทุม

- ©๔ ธันวาคม ๒(£๖๓
เวลา 0๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไขยากร
- ๑๕ ธันวาคม ๒<£๖๓
เวลา 0๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

* หมายเหตุ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๘
- วันที่ ©๔ ธันวาคม ๒<£๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)

- วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒<£๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ
รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๙ พนักงานการเดินรถ ๒ (พนักงานคุมประแจฯ) สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๐๙๐๐๐๔ นายชาตรี ผลเจริญ
๐๙๐๐๐๖ นายภาคภูมิ กลางโสภา
* หมายเหตุ

- ๑๔ ธันวาคม ๒<£๖๓
เวลา 0๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไซยากร
- ๑๕ ธันวาคม ๒<£๖๓
เวลา 0๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๙
- วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒<£๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)

- วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒<£๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๑๙

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๑0 วิศวกร ๖ สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

(5)0000(9) นายประวิทย์ อำพันทอง

๑๐๐๐๐๒ นายเสกสิทธ มุ{นรัตน์

- ๒๓ พฤศจิกายน ๒<£๖๓
เวลา 0๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา 0๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประว้ติ
ณ สโมสรรถไฟ

* หมายเหตุ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๐
- วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (บ/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)

- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๒๐

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ©๑ พนักงานรถจักร ๔ (ข่างเครื่องชั้น ๒) สังกัด ฝ่ายการข่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๖ นายเอกชัย หนูแก้ว
๑๑๐ ๐๐ ๗ นายวิษเนุ เดชเกิด
๑๑๐0๐^9 นายภาสกร วรรณหนอง
<9)6)00(9)0 นายบดี จันทรสนธิ
๑๑๐ ๐ ๑๒ นายบวร ชาวบาง
(ร )(ร )o o

(ร)( ร ิ!

นายสุท ัด จันทร์แจ้ง

- ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ

๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ร,)! นายเจษฎาพร ประสงค์ผล
(ร )

(9)๐๐๑C9 นายอธิว ัฒ น์ ศรีทัต

๑๑๐ ๐ ๒ ๑ นายสุว ิช า แสงสว่างปภากร
๑ ๑ ๐ ๐ ๒ ๑ นายเทพกรณ์ กวยมงคล

- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

๑๑© ๐๒ ๖ นายยุท ธภูม ิ ศรีรัตนกุล
๑๑๐๐๒๗ นายกฤษณะ เจียมวงศ์
๑๑๐ ๐ ๓ ๐ นายเจษฎา กอนวงษ์
๑ ๑ ๐ ๐ ๓ ๑ นายพนากร ศรี,ชำมี
๑๑๐๐๓๒ นายสุรสิท ธ สืบเก่ง
๑ ๑ ๐ ๐ !๐ นายฤทธี้โชติ วณาลัย
(ร ิ

๑๑๐๐

( ร ิ! (ร!

นายวรุฒ ชินทองจู

๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๖ นายคณิต พึ่งศรีเกล้า
๑๑00๑^9 นายธนากร แก้วจัน ทร์
๑๑๐ ๐ ๔ ๙ นายนรุต ม์ ศิริธร
๑ ๑ ๐ ๐ !๐ นายพิช ิต สาบคำ
(ร

๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ นายกิตติธร ธรรมสมุทร
๑๑๐๐(£๒ นายจัก รพัน ธ์ หมั่นขีด
๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๓ นายบุณ ยศัก ดื้ เทื่เองเพ็ซร
๑๑๐ ๐ ๖๗ ว่าที่ ร.ต.ณัฐภรณ์ ชันทอง
๑๑๐๐๖£2) นายปริวรรต เกิดบัวทอง

- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ

- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๒๑

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ©๑ พนักงานรถจักร ๔ (ช่างเครื่องขั้น ๒) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ
๑๑0๐๗0
๑๑๐๐๗๖
๑๑๐๐๗๘
๑๑๐๐๗๙
(9)(9)00690
๑๑006? ๕
๑๑0069๕
๑๑๐๐๘๖
๑๑๐๐๘๗
๑ร)ออ^ร)
๑๑00๙๕
๑๑๐๐๙๖
๑๑0๑00
๑๑๐๑๐๗
ร)ร)oร)od
๑๑0๑๑0
๑๑0๑๑๑
๑๑o๑๑1ร)
๑๑0๑๑๕
๑๑0๑๑๙
๑๑ o ๑1£>๑
๑๑o๑1©๕
๑๑ o ๑ISaD
๑๑๐๑๒๗
ร)ร)o ๑เ£)๙
๑๑o๑6กo

ซื่อ - นามสกุล
นายธีรศักดิ, ดำเอียด
นายกฤษฎางค์ เดชสถิตย์
นายสุวรรพโพ ดำเงิน
นายกัตพงศ์ นุ่มน้อย
นายพิทักษ์ แสงทิพย์

- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

นายพิเซษฐ์ เต็งไพศาลทรัพย์
นายรภัสคักดี้ บูรพศักดี้ศรี
นายตรัยรัตน์ สมทรง
นายเอกชัย นาคทอง
นายกิตติศักดิ้ มังจันทิก
นายเซิงชาย ซุณหรัชพันธุ
นายธนิตพงศ์ ชัยฐิติเกียรติ
นายเซษฐพล เกื้อกิจ

<น

- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเฟ้อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

นายกฤษน์ย สมยา
นายธวัช,ชัย แสงหงษ์
นายธนพัฒน์ บรีบูรพางกูล
นายอุกฤษฏ์ กลับบัว
นายสรายุทธ ปรางทอง
นายสุทธิพงศ์ วนลันเทิยะ
นายสุรเซษฐ์ กลํ่าโพธิ้ทอง
นายประสิทธี้ชัย เจริญวัย
นายนิยม อุทัยบุรมย์
นายศรอนันต์ คำเสนาะ
นายชัซวาลย์ ปีญญาวัฒนวันชัย
นายฉัต รชัย นิตรจลานนต์

- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรงเทพ
จิ
- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเฟ้อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

นายบัญชา จารุพันธ์

^

o บ

เอกสารแนบ ๒๒

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๑ พนักงานรถจักร ๔ (ช่างเครื่องชั้น ๒) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑ ๑ o ๑6กคา

นายวัขรพล อุมารังบี

(9)(9)0(9)€ก๙

นายเมธี ศรีพระจันทร์

๑๑0๑6^0

นายมานัส ทั่งรอด

(9)(9)0(9)(sd©

นายวิทวัส โลซิวตัก

(9)(5)0(ร)(SL6ก

นายเจนณรงค์ ขื่นช้อย

(ร)(ร)o (ร)(ริ^go/

นายณรงค์สิทธี้ จั่นจินดา

๑ ๑ 0 ๑ (5 ^ 9

นายพัซรธร แจ่มศรี

(ร)(ร)0 ๑ (£ ๙

นายศุภชัย กันทอง

(ร)<9)0(ร)(ร^(ริ^

นายพงศธร พรทวี

(ร)(ร)o (ร)q} คา

นายสุธี ศรีทัต

๑๑๐๑๖๗

นายภาสกร กิจงาม

๑ (ร)o ๑

นายสุชาติ วันดี

๑๑๐๑๗ ๘

นายทรงสิทธิ้ พันธ์งอก

(ร)(ริ)0(ริ)£รึ๋(ร1

นายวีรตักส์ แสงอรัญ

(ริ)(ริ)o (ริ)Csd นายประพันธ์ สุขมั่น
๑๑0๑๙0

นายอนุชัย ทีกว้าง

๑ ๑ o ๑ ๙ on

นายสุรเยนท์ จิตร์เพิ่ม

๑ ๑ olsoGk

นายณรงค์กรณ์ โกศล

๑๑๐๒ ๐๖

นายวุฒินันท์ คำบาง

๑๑๐๒ ๐๗

นายอนุวัฒน์ จันทร์ตา

๑๑๐๒ ๐๙

นายเอกอนันต์ วีระนพรัตน์

๑ ๑ o lร)๑ o

นายทรงเดช คุฑละคร

๑๑๐๒ ๒ ๖

นายคมกรีซ ยิ้มสะอาด

๑๑๐๒ ๒ ๗
๑๑๐๒ ๒ ๙

นายธนากร ชินะอาขว์
นายซนาธีป มิง่ เชื้อ

๑๑๐๒ ๓ ๓

นายจตุรงค์ มั่งมี

- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๑ ธันวาคม ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- ๑ ธันวาคม ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๒ ธันวาคม ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๒๓

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ©๑ พนักงานรถจักร ๔ (ช่างเครื่องขั้น ๒) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

๑๑๐๒ ๓ ๖

นายปริวุฒิ นาควงษ์

๑ ๑ ๐ ๒ ดา๘

นายวรวิทย์ กองโต

<9)๑ ๐๒ GlGl

นายสมคะเน แย้มงามเหลือ

๑๑๐๒ ๔ ๖

นายธนะพันธ์ จุนขุนทด

๑๑๐๒ ๕ ๔

นายเกษม ทิงาม

๑ ๑ ๐ ๒ &(L

นายสุนทร ลืระสา

๑๑๐๒ ๕ ๖

นายวิวัฒน์ ปาลศรี

๑๑๐๒ ๕ ๗

นายวัชระ ศรีหริ่ง

๑๑๐๒(£^๘

นายศราวุธ อินสมเชื้อ

๑๑๐๒ ๖๐

นายพงษ์ศักดิ, สุภดิ

๑๑๐๒ ๖๒

นายกิตติพงษ์ คำปาแฝง

๑๑๐๒ ๖๕

นายศักดี้ชัย คงกะศรี

๑๑๐๒๒<<>^

นายพศวัต พรหมดำรงค์

๑๑๐๒ ๗ ๘

นายจีราวัตร บุญอนันต์

๑๑๐๒ ๘ ๑

นายสรายุทธ ยุทธชนะ

๑๑๐๒ ๘ ๘

นายวิรุต แชขุนทศ

๑๑๐๒ ๘ ๙

นายกฤษณะ ชัยมงคล

๑๑๐๒ ๙๑

นายศุภชัย เสมรบุณย์

๑๑๐๒ ๙๙

นายสุจีนดา ภู่สอาด

๑ ๑ ๐ คา๐ ๑

นายสุวัฒน์ ยอดมณี

๑ ๑ ๐ 6 ก๑ ๒

นายพิศาล พิกเชียว

๑ ๑ ๐ ดา๑ ดา

นายซิติสรรค์ รํ่ารวย

๑ ๑ ๐ ดา๑ (ริ^

นายเชิดศักดื้ แก้วสพาน

๑๑๐๓ ๒ ๓

นายนพดล เจนพนัส

๑ ๑ ๐ ดา๒ (รี^

นาย'ชญญา กุสูงเนิน

- ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
๓ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

C isJ

เอกสารแนบ ๒๔

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๑ พนักงานรถจักร ๔ (ช่างเครื่องชั้น ๒) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
ร * ,

ซื่อ - นามสกุล

สอบ

๑๑๐๓๒๔ นายทรงศร สุขสมจิตต์

(ร)(ร)o สเสา(ร) นายสุนทร จุ้ยทอง
๑๑๐๓๓๙ นายธนิศร์ ราตรี
๑๑๐๓๔๒ นายสมศักดิ, ศรีโคตร

(ร)(ร)o สาร^(SL
(ร)(5)0สา(ริ3อ
(ร)(ร)o สา(ร!.(^
(5)(ร)o สา(SL(f^

นายจิรศักดิ้ ปะโพทิง
นายสมชาย ขุนพลกรัง
นายฐิติพันธ์ จันทะนาม
นายสมพร พรหมสูตร

๑๑๐๓๔๖ นายอดุลย์ คาทาสี

(ร)(ร)o สา(D(ร) นายศราวุธ ปรีชา
(ร)(ร)o สา0ว(^ นายคงกฤซ ส่งเสริม

- ๓ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ผ สโมสรรถไฟ

๑๑๐๓๗๑ นายสิริพงษ์ ศรีโสม
๑๑๐๓๗๓ นายพรชัย จงจุลกลาง
๑๑๐๓๗๔ นายธีระยุทธ รัตนสุภา
๑๑๐๓๗๗ นายด'นุส,รถ! กิ้มอิ้น
๑๑๐๓๘๓ นายพลากร มีทรัพย์

(ร)(ร)o สาGi(ร)
(ร)(ร)OGlO<£
(ร)(ร)o (ระ!(ร)(SL.
(ร)(ร)o (SL(ร)<D
(ร)(ร)o (ริแ(ร)
(ร)(ร)o (SL.(ร)Gs
(9)(§)ostep!
(ร)(ร)o (ร^สา(ร)

นายกนก ขุนเพชรวรรณ
นายปริญญา บัวคลาย
นายณัฐพงษ์ พึ่งสว่าง
นายกิตติ แย้มเยื้อน
นายธีระยุทธ สติพาน
นายสรายุทธ หนูชู
นายเอกจิต อุปรา
นายกอบกู้ โคตรสมบ้ติ

๑๑๐๔๓๒ นายอุกกฤษฎ์ เหมกรณ์
(ร)(ร)OGl<ร1& นายจักรพงษ์ อุ่นชาว

(ร)(ร)o (&ส่GkGs นายยุทธพงษ์ ศรีเจือทอง

- ๔ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๗ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแบบ ๒๕

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ©๑ พนักงานรถจักร ๔ (ช่างเครื่องชั้น ๒) สังกัด ฝ่ายการช่างกล
เลข
ซื่อ - นามสกุล
ประจำตัว
สอบ
(9)6)0(5^69 นายธเนศ บุญ เรือง
๑๑ ๐ ๔ ๖๐ นายภิญ โญ โลสัน เทีย ะ

(9)6)06^06) นายประพล แก้วจันทร์
๑๑๐๔๗ ๐ นายณัฐ วริน ทร์ หนูด้วง

- ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
๓ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

* หมายเหตุ
๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๑ เลขประจำตัวสอบ ๑๑๐ ๐๐ ๖ - ๑๑๐๐๓๐
- วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (บ/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๒. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๑ เลขประจำตัวสอบ ๑๑๐๐๓๑ - ๑๑๐๐๗๖
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๓. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๑ เลขประจำตัวสอบ ๑๑๐๐๗๘ - ๑๑๐๑๑๑
- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๔. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๑ เลขประจำตัวสอบ ๑๑๐๑๑๒ - ๑๑๐๑๔๗
- วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๒๖

๔. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๑ เลขประจำคัวสอบ ๑๑0๑๔๘ - ๑๑๐๒๐๙
- วันที่ ๓0 พฤศจิกายน ๒<£๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (บ/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๖. ผู้ผ ่า นการสอบคัด เลือ ก หน่วยที่ ๑ ๑ เลขประจำคัว สอบ ๑๑๐๒ ๑๐ - ๑๑๐๒ ๖๐
- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๗. ผู้ผ ่า นการสอบคัด เลือ ก หน่วยที่ ๑ ๑ เลขประจำคัว สอบ ๑๑๐๒๖๒ - ๑๑๐๓๒๔
- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประ'วัติ ณ สโมสรรถไฟ

๘. ผู้ผ ่า นการสอบคัด เลือ ก หน่วยที่ ๑ ๑ เลขประจำคัว สอบ ๑๑๐๓๒๔ - ๑๑๐๓๗๗
- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประ•วัติ ณ สโมสรรถไฟ

๙. ผู้ผ ่า นการสอบคัด เลือ ก หน่วยที่ ๑ ๑ เลขประจำคัว สอบ ๑๑๐๓๘๓ - ๑๑๐๔๗๐
- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประรัติ ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๒๗

ผู้ที่ได้รับการสำรอง หน่วยที่ ๑๑ พนักงานรถจักร ๔ (ช่างเครื่องขั้น ๒) สังกัด ฝายการช่างกล
สำรองลำดับที่ เลขที่สอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑๑๐๓£รึ๋๐
๑๑๐๑ GsOs!
๑๑๐๓๑๑
๑๑๐๒๒๐
๑๑๐๐๓ (si
๑๑๐๓๔๗
๑๑๐๒๓๑
๑๑๐๐๒๔
๑๑๐ (si๓(si
๑๑๐๒๐(เ^
๑๑๐ (ร!Gl(ริ^
๑๑๐๔๖๙
๑๑๐๓๒๐
๑๑๐ ร!๒(รี!
๑๑๐๑๗๓

นายอรัญ ถนอมสุวรรณ์
นายสมพร พิมาน
นายประซารัตน์ ฟ้กเขียว
นายเกียรติดักด พันธุมะลิ
นายธนวัฒน์ ดอกไม้เครือ
นายพนาดร ถึงกลาง
นายวีระณ้ติ ชนะดี
นายณัฎฐ'พล นกแก้ว
นายปฏิพัทธ์ คุ้มกัน
นายอภิสิทธิ้ สง่าเพ็ซร์
นายวีทวัส ประสมสิน
นายสยาม ขุนเพ็ซร
นายกิตติสักด ทองสุข
นายสรายุทธ จันทร์ตระกูล
นายธนา ไซยโสดา

๑
๒
๓
(ริ^
๔
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑(ร^
๑(เ^

เอกสารแนบ ๒๘

รายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๒ วิศวกร ๖ สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

๑๒๐๐๐๒ นายวรวุฒิ ทักหลำ
๑๒๐๐๐๓ นายคมกฤษ อัคริมาญานันท์

- ๗ ธันวาคม ๒<£๖๓
เวลา ๐๘.๓0 น. รายงานตัวเพี่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ

* หมายเหตุ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๒
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปีสลาวะ (บ/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)

- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๓ พนักงานเทคนิค ๔ สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ

ขื่อ - นามสกุล

๑๓๐๐๐๑ นายสรศักดี้ มุผีรัตน์

*

หมายเหตุ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๓

- ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)

- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

^

ฟ

เอกสารแนบ ๒๙

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๔ พนักงานเทคนิค ๔ สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
เลข
ประจำตัว
สอบ

ซื่อ - นามสๆล

๑๔๐๐๐๒
๑๔๐๐๐๓
(5)๔000๖
(5)๔00(5)0
(s)(tOOS)Q1
(5)๔00(9)๖
(5)๔00(5)๔
๑๔๐๐๒๒
๑๔๐๐๒๔
๑๔๐๐๒๘

นายณัฏฐพนน์ เจริญ จิตต์
นายบุรินทร์ ตันสกุล
นายเริงขัย อุ้ยกิ้ม
นายฐิติรัตน์ พูลลักษ์
นายปุณ กฤษ สุนทรสุข
นายธวัช,ขัย ใจเอื้อ
นายดิสราพงษ์ บัวงาม
นายฤทธิเกียรติ กิ้มอื้น
นายจตุพล สีเปัา
นายอารี มาและ

- ๗ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา 0๘.๓๐ น. รายงาบตัวเพื่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ฌ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงาบตัวเพื่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

* หมายเหตุ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๔
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓0 น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (บ/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)

- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแบบ ๓๐

รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน่วยที่ ๑๖ พนักงานเทคนิค ๔ สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญ ญาณและโทรคมนาคม
เลข
ประจำตัว
สอบ
(ร)b > 0 0 0 (5 )

ซื่อ - นามสกุล
นายชาติซาย กรุมรัมย์

(9)qDOOO<jl นายปรีชา เอี่ยมบ้านโคก
(9)\dOOO(s1 นางสาวธัญญารัตน ใยไหม
๑๖๐๐๑๙ นายอิศเรศ อินเอี่ยม
๑๖๐๐๒๔ นายเด่นชัย สัมฤทธี้
๑๖๐๐๒๘ นายจารุพล นาคสมุทร
๑๖๐๐๓๔ นายปริญญา ธารีพุฒ
๑๖๐๐๓๙ นายทวีคักด สุฃวิสุทธิ้
๑๖๐๐๓๖ นายณัฐวุฒิ ศรีคิรี
®bOO(iO นายวุฒิพงศ์ ธนมาลาพงศ์

๑๖๐๐๔๑ นายพงศธร เอมคุ้ม

- ๔ ธันวาคม ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๙ ธันวาคม ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

S)bOO(ib นายจักรกฤษณ์ เทพสมบูรณ์

๑๖๐๐๙๐ นายจักรพงษ์ พิทักษ์
๑๖๐๐๙๒ นายปฏิภาณ คำทอง
๑๖๐๐๖๐ นายปรีดี ตะระโสภา
๑๖๐๐๖๑ นายนที เพ็ญโฉม
๑๖๐๐๖๖ นายบุญยงศ์ ตันปล้อง
๑๖๐๐๖๗ นายเบญจพล ทีมหอม
© boobed

นายคุภณัฐ แสนคิลา

(ร)aDOOG^d^ นายอานนท์ แยกสาด

๑๖๐๐๙๗ นายธรรมนูญ โพธิดะนุช
๑๖๐๐๙๘ นายเกรียงคิกดิ้ เข้มแข็ง
๑๖๐๑๐๒ นายวัลลพ ชื่นอารมณ์
(ร)b)OG)(ร)(SL

นายชาญณรงค์ วัฒนจัง

- ๙ ธันวาคม ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อ
เข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ
- ๑๔ ธันวาคม ๒๙๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพี่อ
จัดทำแฟ้มประวัติ
ณ สโมสรรถไฟ

เอกสารแนบ ๓®

* หมายเหตุ
๑. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๖ เลขประจำตัวสอบ ๑๖๐00๑ - ๑๖๐๐๖๐
- วันที่ ๘ ธันวาคม ๒<£'๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (บ/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

๒. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน่วยที่ ๑๖ เลขประจำตัวสอบ ๑๖๐๐๖๑ - ๑๖๐๑๑๔
- วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
ณ ที่ทำการแพทย์เขตกรุงเทพ พร้อมใบรายงานผลการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR), ใบรายงานผลการตรวจเลือด
และใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ (U/A) และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Urine Amphetamine)
- วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเพื่อจัดทำแฟ้มประวัติ ณ สโมสรรถไฟ

ตัวอย่าง ใบรายงานผลการตรวจเอ็ก ซ์เรย์ป อด

ร!ยก!รตรวจ:
ผลก!รตรวจ

CHEST PA

วันทีตรวจ:17/09/256309:57:03น.

ะCXR: PA upright
History: Check up
Comparison: None
Findings:
Lungs: Normal lung volumes. Clear lungs.
Pleural and diaphragm: No pneumothorax or pleural effusion.
Heart and mediastinum: Normal heart size. Normal mediastinal contour.
Bony structures: Unremarkable for age.
Visualized upper abdomen: Unremarkable.
Impression: No radiographic evidence of active chest disease

ตัวอย่าง ผลการตรวจเลือด
63-262-1-0392
ผฉกๆร๑รวจ
109
SUGAR(32203)
9.7
BUN(32201)
0.75
CREATININE(32202)
3.4
URIC ACID(32205)
12
AST (SGOT)(32310)
10
ALT (SGPT)(32311)
ALP (alkaline phosphatase)(32309) 54
200
CHOLESTEROL(32501)
82
TR1GLYCERIDE(32502)
HDL-CHOLESTEROL(32503)
74.7
LDL-CHOLESTEROL(direct)(32504) 127
98
eGFR
ส์งส่งตรวจ ะ ม Heparin, NAF PLASMA

Unit
t mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
U/L
U/L
U/L
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

หน้า 1/1

Reference Range
74 - 106
6-20
0.51 - 0.95
2.4 - 5.7
0-32
0-33
35 - 104
< 200
< ISO
> 65
< 150

ตัวอย่าง ผลการตรวจปัสสาวะ
63-261-5-0104
ผลกๆรด-ทจ
Yellow
COLOR
Clear
APPEARANCE
1.029
SPECIFIC GRAVITY(31002)
5.50
pH(31003)
NEGATIVE
LUKOCYTE
NEGATIVE
NITRITE
PROTEIN(31004)
Trace
NEGATIVE
GLUCOSE(31005)
KETONES(31007)
NEGATIVE
UROBIUNOGEN(31009)
NEGATIVE
NEGATIVE
BILE(31006)
2+
BLOOD
1-2
WBC
5-10
RBC
10-20
SQUAMOUS EPITHELIAL
NEGATIVE
MUCUS

Unit
/HPF
/HPF
/HPF
-
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Reference Range
Yellow
Clear
1.003 - 1.035
4.5 - 8.5
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
0 5
0 -5

ตัวอย่างผลการตรวจปัสสาวะ
63-261-5-0104
แ รก า พ ท จ
Moderate
BACTERIA
10
VOLUME
MICROSCOPIC EXAMINATION
ส์งส่งตรา4 : URINE
METAMPHETAMINE (Screening
test) (33708)

Negative (cut off 1000 ng/ml)

Unit
ml

-
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Reference Range

