
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ประกาศกองทรัพยากรบุคคล 
เรื่อง  ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ สังกัดฝ่ายต่างๆ 

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

 ตามประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือก
เข้าด ารงต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ สังกัดต่างๆ รวม ๗ อัตรา  ดังนี้ 
 -  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ แผนกธุรการ ฝ่ายอ านวยการ จ านวน ๑ อัตรา   
 -  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ หมวดสารบรรณ กองกฎหมาย ฝ่ายอ านวยการ จ านวน ๑ อัตรา 
 -  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ แผนกอัตราก าลังและเงินเดือน กองทรัพยากรบุคคล   
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน ๑ อัตรา 
 -  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ หมวดสารบรรณ กองแบบแผนและค านวณ ฝ่ายการช่าง  จ านวน ๑ อัตรา 
 -  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ หมวดสารบรรณ กองปฏิบัติการสินค้า ๒ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า   
ท่าเรือกรงุเทพ จ านวน ๑ อัตรา 
 -  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ หมวดอุปกรณ์เครื่องมือทุ่นแรง ๑ แผนกคลังอะไหล่เครื่องมือทุ่นแรง   
กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ จ านวน ๑ อัตรา 
 -  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ๖ หมวดสารบรรณ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน   
ท่าเรือกรุงเทพ จ านวน ๑ อัตรา 
 ซ่ึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ดังนี้ 
 
 ๑. นางสาวสุดารัตน์ พันนาม ๒. นางสาวชวินันท์ โชติพรม 
 ๓. นางสาวณัฏฐนันธ ์ โพธิ์มณี  ๔. นายสิริศักดิ์  จ านงค์ใจ 
 ๕. นายประสิทธิชัย ฤทธิโยธิน ๖. นางสาวปัณณิกา  วงค์เมือง 
 ๗. นางสาวทัศมล บุญมา  ๘. นายคงศักดิ์  บ ารุงชน 
 ๙. นางสาวอิสรียา ประสพศิลป์ ๑๐. นายบุญรัตน์  เทียมชาติ 
 ๑๑. นางสมพร ทองค า ๑๒. นายณัฐวุฒิ  ภูยาดาว 
 ๑๓. นางจิรากร กรเวช ๑๔. นางสาวณัฐสินี  ขุนหอม 
 ๑๕. นางสาวปรียานุช คล้ายสาหร่าย ๑๖. นางสาวอาภาภรณ์  บุญเนาว์ 
 ๑๗. นางสาวธัญญา กังหันแก้ว ๑๘. นางสาวธราธาร  ขวัญทอง 
 ๑๙. นางสาวพัทธนันท์ สิงห์บุระอุดม ๒๐. นางสาวภัทรินทร์  พุฒิสุวรรณ์ 
 ๒๑. นางสาววันวิสา ก าจรกิตติคุณ ๒๒. นายปราบ  ปัทมะศังข์ 
 ๒๓. นายจิรัฐติกาล รอดวรรณ ๒๔. นายถิรคุณ  สุ่มเงิน 
 ๒๕. นายชเวรินทร์ พรเจริญ ๒๖. นางสาวปริญดา  สางเสือโพธิ์ 
 ๒๗. นายภัทรพล จิตต์ชื้น ๒๘. นางสาวชนิตา  วุฒินาวิน 
 ๒๙. นางสาววริศรา ปราณีวงศ์ ๓๐. นางสาวอนันทิตา  พวงมาลี 
 ๓๑.  ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธัญญา โสภารักษ์ ๓๒. นางสาวสุภาพร  ดิษราธร 
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 ๓๓.  นายชัยวิทย์    นฤมลนภาลัย ๓๔. นางสาวณัฐวดี ศรีเดช 
 ๓๕.  นางสาวไอลดา    สุขทวีสถิตย์กุล ๓๖. นางสาวพชรพล สุนากร 
 ๓๗.  นางฐิติมา    ต่างตา้น ๓๘. นางสาวธันย์นิชา เอกศิริกุลพัชร์ 
 ๓๙.  นางสาววิภาดา    เจริญไชย ๔๐. นางสาวทิพย์วารา เกิดมีเงิน 
 ๔๑.  นางสาวพัณณ์ชิตา   โฆษิตวุฒิพันธุ์ ๔๒. นายศุภนิมิต  เสนาขันธ์ 
 ๔๓.  ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาภรณ์  ครุฑทอง ๔๔. นางสาวจินดารัตน์ แก้วหณุ 
 ๔๕.  นางสาวอนัญตญา   พรโสภณ ๔๖. นางสาวณัฏฐณิชา มีช านาญ 
 ๔๗.  นายธานินทร์     เปล่งสงวน ๔๘. นายฉัตรชัย  ธงชัยภูมิ 
 ๔๙.  นายทศพล    เถกิงศรีศักดิ์ ๕๐. นายชุติพงศ์  พิมสาร 
 ๕๑.  นางสาวกัลยรัตน์    ประสิทธิ์สารท ๕๒. นายวัชระ  ประกอบทรัพย์ 
 ๕๓.  นางสาวธนัญญา    รัตนศิริวิไลเลิศ ๕๔. นายธนบดี  บุญลอย 
 ๕๕.  นางสาวภัคจิรา    บุญยะมูล ๕๖. นายพลกฤษณ์ ม่วงประเสริฐ 
 ๕๗.  นางสาวภัททิยา    ชุมวรฐาย ี ๕๘. นายธรรมธิเบต เทพนิยม 
 ๕๙.  นางสาวอาทิตรา    ผังลักษณ์ ๖๐. นางสาวน้ าฝน  เรืองเขตร 
 ๖๑.  นางสาวรัชตะ    ปทุมานนท์ ๖๒. นายบุรัสกร  วิริยะฉันท์ 
 ๖๓.  นางสาวณวภัทร    เหล่าพงษ์ศร ๖๔. นางสาวสุภาพร ลินิฐฎา 
 ๖๕. นางสาวปวิตรา     กองสุข   66. นางสาวพรนภา   คงประเสริฐ 
 67. ว่าที่ร้อยตรี ภัทร     พรหมจันทร์  68. นางสาวขวัญฤดี    ธรรมนิตย์ 
 69. นางสาวสุกัญญา     บุญเพ็ชร์   70. นายอรรคพล   สอาดจ า 
 71. นางสาวเอ๋     พลทามูล   72. นางสาวโศภิต    อินทรสมบูรณ์  
 73. นายรัชพล     คุณวรวินิจ   74. นางสาวสุพัตรา    ร้อยเกิด  
 75. นางสาวอรอนงค์    จันทร์เพ็ญ  76. นางสาวมาลิสา   ทองค า  
 77. นางสาวจุฑาภรณ์    อยู่แก้ว  78. นางสาวจันทร์ทิพย์    วันวัฒนกุล 
 79. นางสาวหนึ่งฤทัย     กอแก้ว  80. นางสาวปิยพร    ตรัยรัตนาธิคุณ  
 81. นางสาวปาริสา     ปรีชา   82. นางสาวสุภาภรณ์    สื่อจินดาภรณ์  
 83. นายศุวรรณวรินทร์   แย้มบาน   84. นางสาวจิดาพา   มั่งมี  
 85. ว่าทีร่้อยตรี เกษมโชค    เจียรนัย   86. ว่าที่ร้อยตรีหญิง มาลินี   จุลพุม  
 87. นางสาวกมลชนก     ศรีนักสิทธิ์   88. นางสาวสุชัญญา    ค าเหลือ  
 89. นางสาวบัว     ศรีปราชญ์   90. นางสาวอรอนงค์   ทองก้อน  
 91. นางสาวงามฤทัย     ศุภผล   92. นางสาวเกียรติพร    ค าศรี  
 93. นางสาวชนัญชิดา     ปุษปาคม   94. นางสาวปิยะนุช    หรุ่นงาม 
  95. นางสาวธัญดา     เทียมจรรยา   96. นางสาวจริยา   ลิ่มทอง  
 97. นายเกริกเกียรติ    พูนพิพัฒน์   98. นางสาวสิธารัตน์    เดชาภิรมย์  
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 99. นางสาวภัณฑิลา    พรมเอ่ียม   100. นางสาวษา    ศรีเมขินทร์  
 101. นางสาวเสาวลักษณ์    ขันทอง   102. นางสาวกมลวรรณ  ฐวรพงศ์  
 103. นายณัฐวุฒิ    บุญถนอม  104. นางสาววัชราภรณ์    สมอคร  
 105. นางสาวไอลดา    อินพรหม  106. นายพชร    จังเสถียร  
 107. นางสาวรัชฎาพร   อาบสุวรรณ์  108. นางสาวชลลดา    สุขโขมีทรัพย์  
 109. นางสาวสุญดาณัฏฐ์    ประยูรพงส์  110. นายสวิตต์    เสถียรวิรภาพ  
 111. นายสุเทพ    เสถียรวิรภาพ  112. นางสาววรรณิภา    สุขสุวรรณ  
 113. นางสาวอนุสรา    แรงฤทธิ์  114. นายสุทธิพงษ์   ดอกกุหลาบ  
 115. นางสาวสถิญา    ค าเกตุ  116. นางสาวเสาวนีย์   ท่าสาคร  
 117. นางสาวจันทิมา   วงษ์นคร  118. นางสาวขฎารัตน์    นาควัชระ  
 119. นายพรเทพ   มะกล่ าศรี  120. นางสาวจิราพัชร  แนบเนียน  
 121. นางสาวสุทธาทิพย์   สารี  122. นางสาวปาณิสรา   ปูนชาติ  
 123. นางสาวกมลชนก   อาบวารี   124. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ศรีสุวรรณ์  
 125. นางสาวจิราพร  จุลประเสริฐ  126. นางสาวมินตรา    เกตุพืช  
 127. นางสาวพรภัทรา   ไทรแช่มจันทร์  128. นางสาวรุ้งลาวรรณ    บุญณจันทร์  
 129. นางสาวณตา   กลิ่นจันทร์  130. นางสาวพรพรรณ   อุไรพงษ ์ 
 131. นางสาวปทุมพร   งามสม  132. นายณภัทร์   สุกใส  
 133. นางสาวปนัดดา  ค าโฮม  134. นายเอกนันต์   สุขสุเมฆ    
 135. นางสาวกิตติยา  ต่วนตาด  ๑๓๖. นายสุกนตธ์ี  ว่องไว 
 ๑๓๗. นายศราวุธ    พูลพะไล  ๑๓๘. นางชฎารัตน์   กระจายศรี 
 ๑๓๙. นางศุทธินี      สินทร  ๑๔๐. นางสาวอชิรญา   นวนไทย 
 ๑๔๑. นายวัชรพล     กลัดอยู่  ๑๔๒. นางสาวนฤมล    ปุนปอง  
 ๑๔๓. นางชนากานต ์  กิ่งจ าปา  ๑๔๔. นางสาวจริญญา  พวงทาผา  
 ๑๔๕. นางสาวณัฐพร   ทับทิมทอง  ๑๔๖. นางสาวอารีรัตน์   สุเมธานันทวงษ์ 
   ๑๔๗. นางสาวมณฑิรา   ใจรัก  ๑๔๘. นางสาวชลันดา  สิริสายทอง  
 ๑๔๙. นางสาวจุฑามาศ   คะโลรัมย์  ๑๕๐. นางสาวปริชาติ   ศรีสังข์ 
 ๑๕๑. นางสาวสาวิตรี     โสธรรัตน ์  ๑๕๒. นางสาวชุติมา   ศรีถกลธร  
 ๑๕๓. นางสาววรลักษณ์   บัวงาม  ๑๕๔. นายอัษฎายุ  งามทับทิม  
 ๑๕๕. นางสาวพัชราภรณ์   จันต๊ะวงศ์  ๑๕๖. นางสาวสิริธร    พวงทอง 
 ๑๕๗. นางสาวปวริศา    รัดแมด   ๑๕๘. นางสาวณัฐนรี   ทัดบัวข า 
 ๑๕๙. นางสาววิชุดา  สันติกุล ๑๖๐. นางสาวประภาพร   สุขงาม 
 ๑๖๑. นางสาวกาญจนา    เจินเทินบุญ ๑๖๒. นางสาวรติพร  หาญเทิดสิทธิ์  
 ๑๖๓. นางสาวกนกกาญจน์    เจริญพร ๑๖๔. นางสาวนริศรา   พันธ์สุโต   
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