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Abstract
This thesis presents the work practice experiences on the examination check of electric train
traction system of the Bangkok Transit System (BTS), obtained during the practicing period of the
cooperative education program with Siemens Company Limited. The presentation begins with the
explanation of detail operation for each part of the electric train traction system such as methods of
delivering power to an electric train, electrical protection and traction control system. Then, the work
operation and the system examination check methods are presented. In addition, work problems and
problems solving methods are presented completely in this thesis.
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