
ประกาศเกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพักของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่จองหอพัก 

 
1. ผูท้ี่จองที่พักผ่านอินเทอร์เน็ตทุกคนได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัยในหอพัก 

ผู้ที่สมัครไม่ทันก าหนดเวลา สามารถหาที่พักของเอกชนได้ตามอัธยาศัย
ในบริเวณซอยวัดบางนางเกรง ทางเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

2. ให้ผู้มีรายชื่อน าบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมสัมภาระที่จ าเป็น มา
ติดต่อเข้าพักและช าระเงิน จ านวน 150.- บาท กับเจ้าหน้าที่ที่หอพัก 1 
ศูนย์ฝกึพาณิชย์นาวี ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 
13.00-19.00 น. เท่านั้น (ไม่รับติดต่อเข้าพักในวันเวลาอ่ืน นอกเหนือ 
จากที่ก าหนดข้างต้น) เพ่ือพักในวันที่ 21 ถึง 24 พฤษภาคม 2559 
(ระยะเวลา 3 คืน) 

3. สิ่งของที่ต้องน ามาใช้ส าหรับการอยู่หอพัก ได้แก่ ของใช้ส่วนตัว และยา
ทากันยุง (มีแต่ที่นอน ต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง) ขอให้หลีกเล่ียง
การน าของมีค่าที่ไม่จ าเป็น เช่น สร้อย แหวน ติดตัวมาด้วย 

4. ไม่อนุญาตให้ผู้มีรายชื่อลงว่ายน้ าในสระว่ายน้ า นอกจากในเวลาสอบ
พลศึกษาเท่านั้น (การสอบพลศึกษาให้น ากางเกงว่ายน้ ามาด้วย) 

5. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าพักหรือเข้าไปในบริเวณหอพักของศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี 

6. กรณีผู้สมัครสอบพลศึกษาไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขอสงวนสิทธิ์ 
ไม่คืนเงินค่าที่พักส่วนที่เหลือให้ 

 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
19 พฤษภาคม 2559 



ล ำดับ
ที่

หลักสูตร
ที่สมัครสอบ

เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล

1 วท.บ. 5910001 ฐิติ เทอดพทิกัษพ์งษ์

2 วท.บ. 5910003 นราชัย หนังสือ

3 วท.บ. 5910007 ชนาธปิ คงประดิษฐ์

4 วท.บ. 5910018 อภวิฒัน์ หสัดี

5 วท.บ. 5910023 ณัฐชานน พุ่มพวง

6 วท.บ. 5910025 สุกฤษฏิ์ พื้นผล

7 วท.บ. 5910029 ศุภเกียรต์ิ ไทยกรณ์

8 วท.บ. 5910031 เอกภพ ชัยมงคล

9 วท.บ. 5910046 พรีพฒัน์ เดสันเทยีะ

10 วท.บ. 5910049 ธนัตถ์ กระแจะเจิม

11 วท.บ. 5910063 ทนากรณ์ ปยิะนาคร

12 วท.บ. 5910075 หาญ วฒันาวรสกุล

13 วท.บ. 5910081 ณะขจร ไชยศรี

14 วท.บ. 5910086 ธราพงษ ์ยินดี

15 วท.บ. 5910089 ปฐมพงศ์ กรดเครือ

16 วท.บ. 5910092 อภวิฒิุ เลากลาง

17 วท.บ. 5910094 นพทจร จันทร์ประเสริฐ

18 วท.บ. 5910100 โพธพินัธ ์ภมูิโคก

19 วท.บ. 5910106 ศุภฤกษ ์ชุ่มชัยรัตน์

20 วท.บ. 5910119 ธนัท พวงไม้มิ่ง

21 วท.บ. 5910121 พงศกร เตยหอม

22 วท.บ. 5910125 มนตรี ศรีสวสัด์ิ

23 วท.บ. 5910134 ชัยภกัด์ิ เจิมทา

24 วท.บ. 5910146 สุกฤต เหมือนศรี

25 วท.บ. 5910147 อัศวเดช สังข์วรรณะ

26 วท.บ. 5910148 กฤตนันท ์วรรณดิลก

27 วท.บ. 5910151 อภสิิทธิ ์เอี่ยมปยิะ

28 วท.บ. 5910152 พษิณุ ศุภวฒันกุลชัย

29 วท.บ. 5910155 กิตติพศ โสมเมาร์

30 วท.บ. 5910169 นิพพนธ ์เนาวสัยศรี

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบคัดเลือกนักเรียนเดินเรือพำณิชย์
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ที่จองหอพัก



ล ำดับ
ที่

หลักสูตร
ที่สมัครสอบ

เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล
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31 วท.บ. 5910170 กิตติพงศ์ อุดมเพญ็

32 วท.บ. 5910171 วชิรวทิย์ ภกัดีรักษ์

33 วท.บ. 5910174 วษิณุสรรค์ หรัิญมิตรนาคร

34 วท.บ. 5910179 อนุสรณ์ จันทะศรี

35 วท.บ. 5910182 ศุภชัย เมืองศรีมาตย์

36 วท.บ. 5910183 โรจนัสถ์ แปม่จ านัก

37 วท.บ. 5910185 รัฐพล ทนิวล

38 วท.บ. 5910187 ชนาธปิ หร่ายเจริญ

39 วท.บ. 5910202 อนุวตัร ปลัดสังข์

40 วท.บ. 5910209 กิตติธร สมสุข

41 วท.บ. 5910213 ก้องกิดากร แก้ววเิศษ

42 วท.บ. 5910222 จารุวตัร สิทธโิชคธรรม

43 วท.บ. 5910223 กิตติพงศ์ ภทัรากรทววีงศ์

44 วท.บ. 5910224 นัทธ ีแก่นแก้ว

45 วท.บ. 5910232 พงศกร อ้อยทอง

46 วท.บ. 5910252 ณัฐชนน รักสวสัด์ิ

47 วท.บ. 5910257 จุลวทิย์ ทองสอาด

48 วท.บ. 5910260 วรายุทธ สังฆคุณ

49 วท.บ. 5910261 ธติิสรรค์ ชัยรัตน์

50 วท.บ. 5910262 ภสัดร บญุโห้

51 วท.บ. 5910271 นพวชิญ์ พลูสมบติั

52 วท.บ. 5910280 กฤตพฒัน์ ทองปราณี

53 วท.บ. 5910298 ทนินารถ ล้อเสียง

54 วท.บ. 5910304 ธรีวร์ี ด าหริดี

55 วท.บ. 5910306 จิตติภทัร ผลเอก

56 วท.บ. 5910308 เซากีร์ กะสะหะ

57 วท.บ. 5910313 กานต์ ปนิค า

58 วท.บ. 5910323 เกริกสกุล แสงเจริญกุล

59 วท.บ. 5910334 อภชิัย ผลรวย

60 วท.บ. 5910336 อดิศักด์ิ กระต่าย
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61 วท.บ. 5910350 อมรเทพ สมุดอินเเก้ว

62 วท.บ. 5910358 ชนัญชัย เข็มเพชร

63 วท.บ. 5910362 ธรีภทัร ด ารงธรรม

64 วท.บ. 5910366 ศิวชั อินทร์พร

65 วท.บ. 5910382 ฉัตรมงคล จันทร์ทองเทศ

66 วท.บ. 5910383 วชัรพงษ ์คลายทกุข์

67 วท.บ. 5910387 ววิฒัน์ ชูชมชื่น

68 วท.บ. 5910388 วษิณุ บวัเคน

69 วท.บ. 5910391 อภวิฒัน์ ศรีครินทร์

70 วท.บ. 5910403 ธรีกานต์ โตนวน

71 วท.บ. 5910407 ติณณภพ รามโกมุท

72 วท.บ. 5910413 จีรวชัร์ ปฤษฎี

73 วท.บ. 5910419 ทศวรรษ ขยันกิจ

74 วท.บ. 5910437 ธรรศ สวา่งเลิศ

75 วท.บ. 5910440 สมยศ คานะมี

76 วท.บ. 5910445 จิรกิตต์ิ เอียดวารี

77 วท.บ. 5910446 ไชยวฒัน์ ยี่สาร

78 วท.บ. 5910447 นภวทิย์ ศรีชาย

79 วท.บ. 5910454 บญัชา ศิลปวฒันาพร

80 วท.บ. 5910479 อิทธฤิทธิ ์พฒุก าพร้า

81 วท.บ. 5910483 กันย์ธวชั แตงศรี

82 วท.บ. 5910484 ปญัญา ศรีลาชัย

83 วท.บ. 5910502 ณรงค์ฤทธิ ์เสราดี

84 วท.บ. 5910504 ปวรุตม์ อ่อนละมัย

85 วท.บ. 5910515 อรรพล ทะลิ

86 วท.บ. 5910525 วรีรัฐ ดีชัยยะ

87 วท.บ. 5910530 ศุภเนตร ชาญจิตร

88 วท.บ. 5910536 ชยพล ชุณหะ

89 วท.บ. 5910543 ปยิภทัร์ โคตรผาย

90 วท.บ. 5910545 นวพล มงคล



ล ำดับ
ที่

หลักสูตร
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91 วท.บ. 5910547 ชนัญญู รัตน์จ านงค์

92 วท.บ. 5910562 ธนา แม้นธนาวงศ์สิน

93 วท.บ. 5910565 ธงไชย ทองทกัษ์

94 วท.บ. 5910567 ณัฐนนท ์เอียดมุสิก

95 วท.บ. 5910578 นิติ ศรีลาดเลา

96 วท.บ. 5910590 อับดุลฮาฟซิ เจะเฮาะ

97 วท.บ. 5910593 สรรเพชญ สุรีวงค์

98 วท.บ. 5910597 ภวูณัฐ วรรณกิจ

99 วท.บ. 5910602 จิรเมธ กล่ ากล่ิน

100 วท.บ. 5910625 วชัรพงษ ์ปนัค า

101 วท.บ. 5910634 วรีภทัร คุณพระเมตตา

102 วท.บ. 5910643 รัฐมน ค าหมื่น

103 วท.บ. 5910646 ณัฐดนัย ตาลศรี

104 วท.บ. 5910656 ปริญญ์ เลิศอาวาส

105 วท.บ. 5910658 ขจรศักด์ิ กงถัน

106 วท.บ. 5910668 ณรงค์ชัย สินธุป์ระจิม

107 วท.บ. 5910671 อรรถชัย มะลิทอง

108 วท.บ. 5910679 สุภารัตน์ ขันนา

109 วท.บ. 5910683 ศิวกร ศรีบญุมา

110 วท.บ. 5910689 เอกภพ กันทตั

111 วท.บ. 5910711 มูฮัมมัดฟาร์มี เจะเฮาะ

112 วท.บ. 5910717 รัตนชัย มาลัย
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113 วศ.บ. 5920002 ณัฐพล กนิษฐารมย์

114 วศ.บ. 5920003 ธรีพล หวงัผล

115 วศ.บ. 5920004 ณัฐวฒิุ กันหา

116 วศ.บ. 5920012 จักริน ค าสวาสด์ิ

117 วศ.บ. 5920014 ธนกฤต ศิลาเหลือง

118 วศ.บ. 5920018 วรโชติ ยังมี

119 วศ.บ. 5920020 ฉัตรชัย เชิดชู

120 วศ.บ. 5920021 ศิริวฒัน์ คงประวติั

121 วศ.บ. 5920031 ธนวชิญ์ คงเนียม

122 วศ.บ. 5920034 ธนกร มหธันันท์

123 วศ.บ. 5920043 วศิน อยู่พุ่ม

124 วศ.บ. 5920050 อิทธ ิพลรบ

125 วศ.บ. 5920052 พชัรกริชฎร์ ลาวเพช็ร

126 วศ.บ. 5920058 คณานนท ์นฤคนธ์

127 วศ.บ. 5920070 ธนพนธ ์วงศสุวรรณ์

128 วศ.บ. 5920075 นพนนท ์โชคมีทรัพย์

129 วศ.บ. 5920081 ธรีภทัร์ ทพิย์รองพล

130 วศ.บ. 5920082 ชาญณรงค์ สินศรชัย

131 วศ.บ. 5920086 ปรัชญา คงสมุทร

132 วศ.บ. 5920093 ธนภทัร ด ารงค์สกุล

133 วศ.บ. 5920095 นราธปิ ปญัญาแก้ว

134 วศ.บ. 5920102 กฤตพล ดีหอมศิล

135 วศ.บ. 5920106 จตุพล เสนารักษ์

136 วศ.บ. 5920110 ณชยพงศ์ ตันตระรุ่งโรจน์

137 วศ.บ. 5920113 ชินาธปิ เนียมพบิลูย์

138 วศ.บ. 5920114 รังสรรค์ ถาวรการ

139 วศ.บ. 5920115 รณชัย จิตรสมุทร

140 วศ.บ. 5920122 พรรณไพร ทองมีทรัพย์

141 วศ.บ. 5920123 สหรัฐ สวนส าราญ

142 วศ.บ. 5920126 รัฏชาวฒิุ แก้วมรกต
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143 วศ.บ. 5920127 กัมปนาท มาคล้าย

144 วศ.บ. 5920144 อัมรินทร์ เจริญทรัพย์

145 วศ.บ. 5920154 สุรวฒิุ อิสมาแอล

146 วศ.บ. 5920162 ปวริศร ลีแก้ว

147 วศ.บ. 5920168 ฐิติกร เจริญฐิติรัตน์

148 วศ.บ. 5920172 เมธาสิทธิ ์มีแก้ว

149 วศ.บ. 5920173 ภาคิน ทว่มไธสง

150 วศ.บ. 5920176 กร สืบวงศ์

151 วศ.บ. 5920184 กฤษณพงศ์ สถาพร

152 วศ.บ. 5920187 ธรรมศักด์ิ โปร่งใจ

153 วศ.บ. 5920195 สราวธุ ผจญกล้า

154 วศ.บ. 5920196 ชาญณรงณ์ บญุขวญั

155 วศ.บ. 5920205 วรวฒิุ เวชกระเวฬ

156 วศ.บ. 5920209 ปรัชญา ประดับวงษ์

157 วศ.บ. 5920213 วฑูิรย์ ฟองฟุ้ง

158 วศ.บ. 5920214 ณรงค์ศักด์ิ คะชะสะ

159 วศ.บ. 5920220 วรีชน สิทธฤิทธิ์

160 วศ.บ. 5920221 ณัฐพล ประสพลาภ

161 วศ.บ. 5920222 สันติภาพ ฉวนีิรมล

162 วศ.บ. 5920233 พชิิตพล พรหมทา้ว

163 วศ.บ. 5920236 วรเมธ เซ่ียงม้า

164 วศ.บ. 5920253 นนทวฒัน์ คลังก าเหนิด

165 วศ.บ. 5920257 นิเวศวทิย์ จันทร์รักษา

166 วศ.บ. 5920266 นภสร ราชภชูงค์

167 วศ.บ. 5920272 จิตรภณ. สุรัติรางคกุล

168 วศ.บ. 5920274 ภรัณยู แก้วชูเสน

169 วศ.บ. 5920288 พงศ์พนัธุ ์สระคูพนัธ์

170 วศ.บ. 5920289 นัจมีย์ ศศิธร

171 วศ.บ. 5920292 เพชรกิจ ศรีธรรมชาติ

172 วศ.บ. 5920299 ธนพร แก่นเฟื่อง



ล ำดับ
ที่

หลักสูตร
ที่สมัครสอบ

เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบคัดเลือกนักเรียนเดินเรือพำณิชย์
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ที่จองหอพัก

173 วศ.บ. 5920301 เกียรติศักด์ิ วริิยะสุ

174 วศ.บ. 5920304 ณัฐนนท ์ชูเพชร

175 วศ.บ. 5920309 เรืองศรี ถาวรการ

176 วศ.บ. 5920310 เฉลิมเกียรติ สีงาม

177 วศ.บ. 5920317 ปรัชญา เผือกเปยี

178 วศ.บ. 5920323 สัณหพงศ์ แก้วมณี

179 วศ.บ. 5920343 นันทวชิ ใยนนท์

180 วศ.บ. 5920348 คุณานนต์ สามิตร

181 วศ.บ. 5920358 สุเมธ พงษห์สับรรณ์

182 วศ.บ. 5920370 สรรเสริญ คุ่ยยกสุย

183 วศ.บ. 5920374 ปณัณวฒัน์ บษุย์เพชร

184 วศ.บ. 5920376 อนุชา เย็นลับ


