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ประกาศกองทรัพยากรบุคคล 
เรื่อง  ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ 

------------------------------------- 
 

 ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ลงวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒  รับสมัครบุคคลทั่วไป 
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ รวม ๖ อัตรา ซ่ึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
แล้วนั้น  มีผู้มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งต่างๆ  ดังนี้ 
 
 ๑. ต าแหน่งนิติกร ๖ แผนกสอบสวน กองกฎหมาย ฝ่ายอ านวยการ จ านวน ๑ อัตรา  ผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ได้แก ่  
 
 ๑. นายปารเมษฐ์  เตชาธนะเกียรติ์  ๒. นายชาติชาย เพ็ชรจ านงค์ 
 ๓. นางสาวธนารัตน์  อินทร์ฉ  า ๔. นางสาวจริยาภรณ์   พงษ์รื น 
 ๕. นางสาวรุ่งนภา   เลิศเวช    ๖. นางสาวนิตยา   จงแสง  
 ๗. นางสาวสมฤทัย     อรัญชัย     ๘. นายจักรภัทร    เทพสุคนธ์  
 ๙. นายธนศาสตร์   เจริญรัตน์   ๑๐. นายสุรพงศ์   วรดิษฐ์  
 ๑๑. นางสาวธัญราณินทร์   วีระณรงค์  ๑๒. นายยุทธการ   จั นมณี 
 
 ๒. ต าแหน่งช่างเทคนิค ๖ (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง 
ฝ่ายการช่าง จ านวน ๑ อัตรา  ผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ได้แก ่  
 
  ๑. นายณัฐวุฒิ    สุทธิพงศ ์ ๒. นายนพดล สรรเสริญ 
  ๓. นายธนาทิป    นิลเทศ  ๔. นายโอภาส พิศงาม 
  ๕. นายลภัส    ด าโถมฤทธิ์ ๖. นายวรวิทย์ บุญมาก 
   ๗. นายนคร     วรพต    ๘. นายอธิษฐ์เทพ    ปางลิลาศ  
  ๙. นายภาณุพันธ์    สวยลึก   ๑๐. นายธนาคาร   จิระสถิติ์ 
  ๑๑. นายอติเทพ    อุทธา    ๑๒. นายสุรศักดิ์    รอดทิม 
  ๑๓.  นายวรพรรษ    เขาหา   ๑๔. นายประสิทธิ์ ไตรยวงษ์  
 
 ๓. ต าแหน่งพยาบาล ๔ เรือสันดอน ๘ กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ า จ านวน ๑ อัตรา   
 

ไม่มีผู้มาสมัครสอบ 
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 ๔.  ต าแหน่งพนักงานช่างกลเรือ ๓ (ช่างน้ ามัน) เรือท่าเรือ ๑๒๓ แผนกเครื่องหมายทางเรือ   
กองการส ารวจร่องน้ า จ านวน ๑ อัตรา และต าแหน่งพนักงานช่างกลเรือ ๓ (ช่างน้ ามัน) เรือสันดอน ๗ และเรือสันดอน ๙  
กองการขุดลอก จ านวน ๒ อัตรา สังกัดฝ่ายการร่องน้ า รวม ๓ อัตรา  ผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ได้แก่     
 
 ๑. นายพีระ เชื่อมสนิท ๒. นายศักดิ์สิทธิ์ โฉมงาม 
 ๓. นายทรงพล เกษร ๔. นายอุเทน กล่อมจิตต์ 
 ๕. นายสิรภพ บุญประกอบ ๖. นายสุกฤษฏิ์  จ าเริญ 
 ๗. นายศิริพงศ์ ศรเกตุ ๘. นายปิยวัฒน์ เทียนศรี 
 ๙. นายไพรัตน์ เทียนกระจ่าง ๑๐. นายวรุจน์ ดอกกุหลาบ 
 ๑๑. นายสิทธวีร์ ภูวพัฒน์ชัยกิจ ๑๒. นายอัครินทร์ อยู่นุช 
 ๑๓. นายปองพล จ าเริญ ๑๔. นายยุทธพงษ์ กาลรา 
 ๑๕. นายจักราวุธ จันทรานนท์ ๑๖. นายณัฐวุฒิ สุทธิพงศ์ 
 ๑๗. นายพิศาล มณีภาค ๑๘. นายกฤติเดช แสวงพรรค 
 ๑๙. นายอนุชา ทรัพย์อุปถัมภ์ ๒๐. นายณัฐกมล โพธิวัฒน ์
 ๒๑. นายทศพร สุภาพเนตร ๒๒. นายวาทิน กระแสมิตร์ 
 ๒๓. นายนิรุทธ์ โชติกันตะ ๒๔. นายศิลป์หรัญ แสงเดชะ 
 ๒๕. นายธนบูรณ์ ศรีประดิษฐ ๒๖. นายทรงกลด ศรีชัย  
 ๒๗. นายวิชญ์พล อุไรพงษ์ ๒๘. นายมาโนชญ์ ขานฤทธี  
 ๒๙. นายบรรชา แซ่ถ่ า ๓๐. นายณัฐชัย ศรีตะโชติ  
 ๓๑. นายอานนท์ มงคลธง ๓๒. นายพิพัฒน์ รุ่งเรือง  
 ๓๓. นายปิยะรัตน์ สุขสมบูรณ์ ๓๔. นายเจนณรงค์ ไกรธนโชติ  
 ๓๕. นายคมกฤช อินทะเสน ๓๖. นายอมรพรรณ กองเมืองปัก
 ๓๗. นายศักรินทร์ อิษฎานนท์ ๓๘. นายธนภณ ไชยทับทิม  
 ๓๙. นายฐิติรัชต์ กฤษณะภาณุ      ๔๐. นายทัตดนัย เหมหงษา  
 ๔๑. นายชวกร ศิริบูชา ๔๒. นายธนวรรษ เมฆขจรวงษ์
 ๔๓. นายพฤหัสบดิ์ ดัดใจงาม ๔๔. นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสังข์
 ๔๕. นายเสถียรพงษ์ เขียวคล้าย ๔๖. นายปิยะพงษ์ แสงดี  
 ๔๗. นายจักรพันธ์ พิมพา ๔๘. นายณัฐวุฒิ ปทุมสุวรรณ
 ๔๙. นายชยุต สุมานัส ๕๐. นายสยาม แจ่มเจ็ดริ้ว  
 ๕๑. นายเทพฤทธิ์ สุวรรณเมฆ ๕๒. นายรัฐพล เอ่ียมส าอางค์
 ๕๓. นายธนศิลป์ สิงห์ทร ๕๔. นายศิวรุจ จันทรานนท์
 ๕๕. นายภูมินทร์   เพ็งน  าค า  ๕๖. นายอดิศร  ปัญญาภู 
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