
 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 

ประกาศกองทรัพยากรบุคคล 
เรื่อง  ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ 

แผนกที่ดินเชิงพาณิชย์  กองบริหารสินทรัพย์ 
------------------------------------- 

 
 ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ลงวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  รับสมัครบุคคลทั่วไป 
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ๖  แผนกที่ดินเชิงพาณิชย์  กองบริหารสินทรัพย์   
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  จ านวน ๑ อัตรา  ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  แล้วนั้น   
ผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ได้แก่    
     
 ๑. นางสาวนาถลดา เจริญสุข ๒. นายพลวัต พุ่มพิบูลย์ 
 ๓. นางสาวไพรินทร์ ชาวนาแปน ๔. นางสาวปัณรส ปัญจะ 
 ๕. นางสาวชนัญชิดา  ปุษปาคม  ๖. นางสาวสุดารัตน์  ปราณี  
 ๗. นางสาวหยกฟ้า  วาลีประโคน  ๘. นายวิสิทธิ์  เกิดบัว  
 ๙. นางสาวอรณิชา  ตันตระชนิดา  ๑๐. นายธรรมธร  รัตนพันธ์ 
 ๑๑. นางปัณณ์ญาณัช  คงศิลา  ๑๒. นางสาววารุณี  ทิพย์สุวรรณ์ 
 ๑๓. นายสมรักษ์  มีสอน  ๑๔. นายทศพร  สุภาพเนตร 
 ๑๕. นายคงศักดิ์ บ ารุงชน  ๑๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ช านาญศรายุทธ 
 ๑๗. นางสาวสาวิตรี เนตรเกลี้ยง  ๑๘.  นายศุภกิตติ์  ชังวัดดี 
 ๑๙. นายบุญชนะ อยู่อ้น  ๒๐.  นายสยาม  นุชนนทรี 
 ๒๑. นางสาวจิราพร สงวนศรี  ๒๒.  นางสาวจารวี  สิงห์ทร 
 ๒๓. นางสาวนลญา แสงสุข  ๒๔.  นายอิทธิพันธ์  โพธิ์พล 
 ๒๕. นางสาวจุฑามาศ จุ้ยเปลี่ยม  ๒๖.  นายชัยนันท์  ชื่นมนัส 
 ๒๗. นายปฏิภาณ แววบุตร  ๒๘.  นางสาวชมพูนุท  นุชนนทรี 
 ๒๙. นายทรงพล เจียมเงิน  ๓๐.  นางภัคจิรา  บุญสาร   
 ๓๑. นายณัฐวุฒิ ปทุมสุวรรณ  ๓๒.  นายจิรพันธ์  ผิวละออง 
 ๓๓. นางสาวธิดา แซ่โค้ว  ๓๔.  นายสัญชัย  สังข์เรืองยศ 
 ๓๕. นายดรุณวิทย์ ม่วงยัง  ๓๖.  นางสาวณัฐชา  สืบสาย 
 ๓๗. นางสาวอัมพิกา สุวรรณเทศ  ๓๘.  นางสาวยุพาวรรณ  ทองทศ   
 ๓๙. นางสุมิตรา ยะจ่อ  ๔๐.  นางสาวเบญจทิพย์  สงวนไว้ 
 ๔๑. นางสาวริสารักษ์ สมแก้ว  ๔๒.  นายชาญณรงค์  ไทรงามเอ่ียม 
 ๔๓. นางสาวสุตาภัทร ทองสอน  ๔๔.  นางสาวสุภารัตน์   สนั่นทุ่ง 
 ๔๕. นางสาวภิญญาพัชย์  นาคด ี  ๔๖.  นางสาวณัฐกมล   ขาวละออ 
 ๔๗. นางสาวธนารัตน์  อินทร์ฉ่่า  ๔๘.  นางสาวประภาพร   สุขงาม 
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 ๔๙. นางสาวอารียา  ไชยเจริญ  ๕๐. นางสาวเสาวคนธ์   จันทฤทธิ์ 
 ๕๑. นายพีระพล  ทะนง  ๕๒. นายเมธวิทย์   จิตรนพคุณ  
 53. นางสาวณัฐนรี  วัฒนวงษ์คีรี  54. นางชิดชนก  เกตุสุวรรณ  
 55. นางสาวอภิสรา  ไกรทอง  56. นายชลิต  หรินทรัตน์ 
 57. นางสาวเดือนเพ็ญ  หินลาด  58. นายกมลธรรม  เสริมสินไพบูลย์ 
 59. นางสาวพัชราพรรณ  ธรรมชัย  60. นายปริภัทร  ชินศิริพันธุ์ 
 61. นางสาวกัญญ์วรา  จงจิต  62. นายธนพัทธ์  ฉันทพัฒนะ 
 63. นางสาวธนัชชา  สุขเกษม  64. นายอัศฎาวุฒิ  ไกรวิเศษ  
 65. นางสาวประภัสสร  หุ่นสาระ  66. นางสาวอรุณลักษณ์  นวนพี ้
 67. นางสาวปาลิตา  ทองน่า  68. นายพชร  จิตรเพ็ชร 
 69. นางสาวจุฬาลักษณ์  ด่าคง  70. นายกษิดิศ  พิมพ์กลัด  
 71. นางสาวฉัตรสุดา  ฟองมณี  72. นายวงศธร  สิงห์ทองหลาง 
 73. นางสาวณัฐชยา   กุลภา  74. นางสาวทิพจุฑา  เวชคงกิตติกร 
 75. นายธัญวิสิษฐ์  ศรแก้ว   76. นายวีรภัทร  อรรถมานะ 
 77. นางสาวพนิตตา  เทพสง่า  78. นายธนโชติ  อัศวโรจนไมตรี 
 79. นายอมรชัย  พรหมประยูร  80. นางสาวพิมพ์ชนก  เกื้อธรรมคุณ 
 81. นางศิรดา  บุญกีรติ  82. นางสาวสุธิดา  จิโสะ 
 83. นางสาวสุพัตรา  ทนุการ  84. นางสาวแพรวนภา  โพธิ์ศาลาแสง 
 85. นางสาวชัญญา  วงศ์ตระกูล  86. นางสาวพิมพ์ชนก  พร้อมลาภ 
 87. นางสาวสิริกร  สุวรรณ์น้อย  88. นางสุรนาถ  ศิริบาล 
 89. นางสาววชิราภรณ์  สันติกร  90. นายธนพล  ค่าล้่าเลิศ 
 91. นางสาวนุชนาฎ  สายสมคุณ  92. ว่าที่ร้อยตรี ภัทร  พรหมจันทร์ 
 93. นางสาวสาวิตรี   พงษ์ธนู  94. นางสาวลลิดา  ขันทะเครือ 
 95. นางสาวญาณิชา  การะเกด  96. นายกิฎาพล   ภัทรธรรมา 
 97. นายนนทพัทธ์   ประสารภักดิ์  98. นางสาวกมลชนก   สุขพอสม 
 99. นางสาวทิพย์สุดา   ทองชู  100. นางสาวนาฎณารีย์   วังงาม 
 101. นายธนากร  กันทะ  102. นางสาวรุจิกาญจน์   เทพสง่า 
 103. นายจักรกฤษณ์   กระต่ายจันทร์  104. นางสาวพิชญา   เชื้อสิงโต 
 105. นางสาวพิมพ์ชนก  แสนพูลทรัพย์  106. นางสาวภาวิณี   ยอดตลาด 
 107. นายชนกันต์  อยู่ยิ่ง  108. นางสาวปุณศรา  วงษ์จ่ารัส 
 109. นายภัคพงษ์   ศรีพันธ์  110. นางสาวศิริพร   สมล่่า 
 111. นางอรวรรณ   ผลาวงศ ์  112. นางสาวชลิดา   ทัพวัง  
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 113. นางสาวอารยา  เนียมศิริ 114. นางสาวน้่าผึ้ง   ไชยรังษี 
 115. นางสาวลลิตา  ฉัตรชัยพัฒน์ 116. นางสาวอินทิรา   ดรุณ ี
 117. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนิตา   แก้วงาม 118. นายพีรพล  โมคศักดิ์ 
 119. นางสาวอมรวรรณ   จตุเทน 120. นางสาวชุติมา   ท้วมเสม 
 121. นางสาววารุณี   นาเจริญ 122. นายฉัตรมงคล  นฤทุกข์ 
 123. นายวรากรณ์   บุตรศรีชา 124. นางสาวกาญจนา   ประยูรวงศ์ 
 125. นางสาวประภามาศ   พลอยอุไร 126. นางสาววรรณวิสา   แซ่ลิ่ม 
 127. นายอดิศักดิ์   พรรณพิจิตร 128. นางสาวปิติภัทร    มีพันธุ์ 
 129. นางสาววิสสุตา   แซ่ไหล 130. นางสาวชญาดา  นกเทศ 
 131. นางสาววรวลัญช์   ชิณโท  132. นางสาวเบญจวรรณ  ด่าทุ่งหงษ์ 
 133. นายอนุชิต    ลือชัย  134. นางสาวรวิธร  ฐานัสสกุล 
 135. นางสาวศศิธร   พูลสวัสดิ์ 136. นางสาวอัจจิมา   พวงปัญญา 
 137. นายชิษณุพงษ์  บุญเกิดสุขเจริญ 138. นางสาวหยิบดาว   เดชชัยยศ 
 139. นายมนตรี  ค่าวัง 140. นางสาวกัลยานี   ณ ชาตรี 
 141. นางสาวสุธาสินี   จันทร์หอม 142. นางสาวลลิตา   เจริญสุข 
 143. นางสาวพิชญา   จ่าปีขาว 144. นางสาวทัศพร   สินพูล 
 145. นางสาวสุวิมล   วงษ์น้อย 146. นางสาวณัฐธิณ ี ทองชู 
 147. นางสาวฌาริฐา   นาใจ 148. นายบดินทร์   อ่ึงทอง 
 149. นางสาวธัญยพร   ชัยวัน 150. นางสาวอารีรัตน์  สุเมธานันทวงษ์ 
 151. นางสาวจินทภา   เกิดผล  152. นางสาวนฤมล   รักน้อย 
 153. นางสาวเมธินี   เผือกวัฒนะ 154. นางสาวสุพพัตรา   ชงัดเวช 
 155. นางสาวไพลิน   ป้องกันยิง 156. นายพงศธร   เสงี่ยมพงษ์ 
 157. นายเกริกเกียรติ  พูนพิพัฒน์ 158. นางสาวบัณฑิตา   จนัทร์ทาทอง 
 159. นางสาวกชมณ  จงศิร ิ 160. นางสาววัชราภรณ์   คล้ายนคร 
 161. นายอานันท์   พลเดช 162. นางสาวสมหญิง   สรรพมงคลชัย 
 163. นางสาวกิตติมา   นาคพรหมมินทร์ 164. นางสาววนิดา  แสนสุข 
 165. นางสาวรัญชนา   ไฃยฤทธิ์  166. นางสาวลัลนา   มินศรี 
 167. นางสาวชนานาว   สุทธิลักษณ์ 168. นายทัตเทพ  เตโชพิทยากูล 
 169. นางสาวนงนุช   แป้นเหมือน 170. นางสาวกานต์ธิดา  ท่ามศิริ 
 171. นางสาวปัทมาภรณ์   พุทธกัง 172. นางสาวฆนวารี  เกิดสุข 
 173. นางสาวนฤมล   อินรัมย์ 174. นางสาวณัฏฐา   จิตแก้ว 
 175. นางสาวอัญชลี   เซ็นหลวง 176. นายศุภโชค  ศรีเจริญ 
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 177. นายสมัชญา   ขอย้ายกลาง 178. นางสาวมาลัยพร   เทวะประสิทธิ์พร 
 179. นายภัคภณ    ตันวราโชต ิ 180. นายจตุรพงษ์   ทิพย์สมบัติ 
 181. นายนวณัฐ   แจ่มจันทร์ 182. นางสาวนันท์นภัส   สุขพรทวีวัฒน์ 
 183. นางสาวกาญจนาภรณ์   หัสนัย 184. นายณัฐพล  วงษ์ภักดิ์ 
 185. นางสาวหนึ่งฤทัย   ทิพณีย์ 186. นางสาวญดา   การะเกด 
 187. นางสาววรัญญุภัค   เบ็ญจวงค์ 188. นายจักรพันธ์   จันที 
 189. นางสาวรมิดา  วัชรธานนท ์ 190. นางสาวปรีชญา  จันทร์พุ่ม 
 191. นางสาวศศิภา   จิตตภิรมย์ศักดิ์ 192. นางสาวสุพัชรา  วงศ์เพ็ง 
 193. นางสาวอุษา   แซ่ลิ้ม 194. นางสาวฐาปณี   ยืนนาน 
 195. นางสาวมุฑิตา   บุญเกลี้ยง 196. นางสาวพชรวรรณ  แสงสมหมาย 
 197. นางสาวปนัดดา   ศุภมณี 198. นายฉัตรเพชร   วิทยากรบัณฑิต 
 199. นายณฐมน  คุรุเสฎโฐ 200. นางสุทธินันท์  วงศ์เมือง 
 201. นางสาววรรณา   สุขสงค์ 202. นางสาวกวิสรา  วงษ์สนิท 
 203. นายธีรพัทธ์   พันธุมะเกียรติ 204. นางสาวจุฑามาศ   จันทะคูณ 
 205. นางสาวมีนา   สุขสมบัติ 206. นายรวินทร์  ศรีเมืองกาญจนา 
 207. นางสาวปวีณา   ศิวิลัย 208. นางสาวณัฎทพัทธ์   หม่องศริิ 
 209. นายปิยนัฐ   กุลชา 210. นางสาวปุณิกา   ชัยศักดิ์ 
 211. นางสาวปริชาติ  ศรีสังข์ 212. นางสาวพัชรียา  ปัญญารัตนกุล 
 213. นางสาวเสาวนีย์   ท่าสาคร 214. นางสาวกนกวรรณ   ทองค่า 
 215. นางสาวอิสสตรี   อุดมผลประเสริฐ 216. นายณุพล  แก้วนิลกุล 
 217. นางสาวมินตรา   เกตุพืช  218. นางสาวธนาภรณ์  เวสสเมฆินทร์ 
 219. นายชนาธิป   กิ่งมาลา 220. ว่าที่ร้อยตรี วรางเจษฐ์   สิงห์บ่ารุง 
 221. นางสาวบุปผาพรรณ   นันทกาญจน์ 222. นายษมภูมิ  สุขอนันต์ 
 223. นางสาวปรีดาภรณ์  แสงอุทัย 224. นางสาวเนตรนภา   ธีรจารุพงศ์ 
 225. นางสาวไพลิน   สาราบรรณ์ 226. นางสาวมัทนพร   ศรีนคร 
 227. นางสาวสุธิมาพร  ศรีพารัตน์ 228. นางสาวพรเพ็ญ  นิจศรีวงษ์ 
 229. นายตุลยวัต   ทิศษา 230. นายจิระศักดิ์  แสงอ่อน 
 231. นางสาวเจนธิดา   วัฒนสิน 232. นางสาวประกายแก้ว  เปลี่ยนทรงดี 
 233. นางสาวอัจชนันท์   จงจิตร 234 นางสาวอิสริยา  ดวงไชยเงิน 
 235. นางสาวชมชื่น     จ่ายประหยัด 236. นายชวัลณัฐ  รักกลาง   
 237. นายพีรพล หนูรักษ์  238. นายวิศรุต  รุจิฉาย   
 ๒39. นายธนพนธ์  แก้วกนก  ๒40. นายอรรถพล ไกรสูงเนิน   
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