
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกทีเ่อกสารประกอบการสมคัรสอบไม่ถูกตอ้งครบถ้วน 
 

           ต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ สังกัดฝ่ายต่างๆ 
 

 
 ๑. นายสุกนต์ธี  ว่องไว  ๒. นายชลิต   หรินทรัตน์ 
 ๓. นางสาววิชุดา  สันติกุล  ๔. นายกิตติพงษ์  ปถมสุข   
 ๕. นางสาวสกาวเดือน  ทองสิทธิ์  ๖. นางสาวจุฑามาศ   คะโลรัมย์  
 ๗. นางชนากานต์  กิ่งจ าปา  ๘. นายธนกฤต  พ่วงแก้ว  
 ๙ นางสาวชนัดดา   วรดาสินธร  ๑๐. นายปภาวิน   สารนอก  
 ๑๑ นางสาวกลิ่นสุคนธ์  รอดทิม  ๑๒. นางสาวมณฑิรา   ใจรัก  
 ๑๓. นางสาวศรัญญา   สุขกิจ  ๑๔. นายสรสิทธิ์   บุญเมือง  
 ๑๕. นางสาวปริชาติ   ศรีสังข์  ๑๖. นายอัษฎายุ  งามทับทิม  
 ๑๗. นางสาวอภิญญา   โสภาน้อย  ๑๘. นายอ านาจ   ไชยรส  
 ๑๙. นายศราวุธ  พูลพะไล  ๒๐. นางสาวกรรณิการ์    เสียงล  าเลิศ  
 ๒๑. นางสาวศศิธร   ละชั่ว  ๒๒. นายสาโรจน์    มั่นคง   
 ๒๓. นายนฤเบศ    หลักฐาน  ๒๔. นางสาววรัณศิกานม์   แช่มเนียม  
 ๒๕. นางสาวเบญจวรรณ   ด าทุ่งหงษ์  ๒๖. นายกมลธรรม   เสริมสินไพบูลย์  
 ๒๗. นางสาววารุณี    แสงวิเชียร  ๒๘. นางสาวนฤมล    ปุนปอง  
 ๒๙. นางณัฐมน    เปลี่ยนทับ  ๓๐. นางสาวภาคิณี    ใจมั่น  
 ๓๑. นางสาวกัลป์ปภัส    โสมวงค์  ๓๒. นางสาววรรณภา    แก้วปู่  
 ๓๓. นางสาวอนุชตา    วงษาบุญโน  ๓๔. นางศุทธินี    สินทร  
 ๓๕. นางสาวณัฐนรี   ทัดบัวข า  ๓๖. นางสาวปัทมา    เปลี่ยนทับ  
 ๓๗. นางสาวประภาพร   สุขงาม  ๓๘. นางสาวชลันดา  สิริสายทอง  
 ๓๙. นางสาวหนึ่งฤทัย    ทิพณีย์  ๔๐. นางสาววิราม    คนาจันทร์  
 ๔๑. นางสาวยุพิน    แก้วพันธุ์ศรี  ๔๒. นางสาวภัทรา    นาลอยพงษ์  
 ๔๓. นางสาวพรรณนิภา   ธรรมโชโต     ๔๔. นางสาวจรรยวรรธน ์   พงษ์แก้ว  
 ๔๕. นางสาวสิริธร    พวงทอง  ๔๖. นางสาวปวริศา    รัดแมด  
 ๔๗. นางสาวไพจิตรา   มาบัว  ๔๘. นางสาวกาญจนา    เจินเทินบุญ  
 ๔๙. นางสาววิณัญญา    สะแกทอง  ๕๐. นางสาวศศิธร   สินเต็มเรือน 
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 ๕๑. นางสาวกนกกาญจน์    เจริญพร  ๕๒. นางสาวสาวิตรี    โสธรรัตน ์ 
 ๕๓. นายพลภัทร    ชื่นฉ่ า  ๕๔. นายชัยลักษณ์    เมฆพยัพ  
 ๕๕. นายสราวุฒิ   อมรเวช  ๕๖. นางสาวอติยา  สุรัตนะ  
 ๕๗. นางสาวพัชราภรณ์   จันต๊ะวงศ์  ๕๘. นางสาววรรณิศา   ทองผ่อง  
 ๕๙. นางชฎารัตน์   กระจายศรี  ๖๐. นายธานินทร์   คนใหญ่  
 ๖๑. นางสาววรลักษณ์   บัวงาม  ๖๒. นางสาวจริญญา  พวงทาผา  
 ๖๓. นางสาวเบ็ญจวบรรณ   แสงกระจ่าง  ๖๔. นางสาวศรสวรรค์   ประเสริฐสุข  
 ๖๕. นางสาวอชิรญา   นวนไทย  ๖๖. นางสาวภาวิณี   อยู่โย  
 ๖๗. นางสาวอารีรัตน์   สุเมธานันทวงษ์  ๖๘. นางสาวรติพร  หาญเทิดสิทธิ์  
 ๖๙. นางสาวสุกัญญา   อ่ าทองอยู่  ๗๐. นางสาวณัฐพร  ทับทิมทอง  
 ๗๑. นายธนาชล   ไชยสังข์  ๗๒. นางสาวดลณดา   ตั๋นประเสริฐ  
 ๗๓. นางสาววรรณนิภา   อ่ าบุญธรรม  ๗๔. นางสาวชุติมา   ศรีถกลธร  
 ๗๕. นางสาวนริศรา   พันธ์สุโต  ๗๖. นางสาวสรญา   กรรเจียก  
 ๗๗. นางวิมพ์วิภา   บุญยงค์  ๗๘. นายด ารงชัย   ทรัพย์ทราบ  
 ๗๙. นายวัชรพล   กลัดอยู่  ๘๐. นายวรางกูร    นุกูลกิจ  

                ๘๑. นายณพดล     โสณมัย 
 

   ให้ผู้สมัครสอบตามรายชื่อดังกล่าวด าเนินการติดต่อแผนกบรรจุและแต่งตั ง กองทรัพยากรบุคคล   
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ชั น ๑๑  อาคารส านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  หรือทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗  ในวันและเวลาราชการ  ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือป้องกันการไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ 
เข้าสอบ และหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์การสอบในครั งนี  
   ทั งนี   การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและเลขประจ าตัว 
ผู้เข้าสอบให้แก่ผู้สมัครสอบที่เอกสารประกอบการสมัครและช าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย   
โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและเลขประจ าตัวสอบได้ที่  www.port.co.th หรือที ่http://job.port.co.th   
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

 
 เอกสารเพ่ิมเติมส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ - ๒๒๖๙ – ๕๔๔๙  ภายในวันและเวลาราชการ 

 

 

 


