
ประกาศเกี่ยวกบัการพักอาศยัในหอพักของผูสมัครสอบคดัเลอืก 
นักเรยีนเดินเรือพาณชิยประจาํปการศกึษา 2560 ที่จองหอพัก 

 
1. ผูที่จองทีพ่กัผานอินเทอรเน็ตทกุคนไดรับสิทธิใ์นการพกัอาศัยในหอพกั 

ตามรายชื่อดานทาย ผูที่สมัครไมทนักาํหนดเวลา สามารถหาที่พกัของ
เอกชนไดตามอธัยาศยัในบริเวณซอยวัดบางนางเกรง ทางเขาศูนยฝก
พาณิชยนาว ี

2. ใหผูมีรายชือ่นาํบตัรประจําตวัประชาชน พรอมสัมภาระที่จาํเปน มา
ติดตอเขาพกัและชาํระเงิน จาํนวน 100.- บาท กับเจาหนาที่ทีห่อพัก 1 
ศูนยฝกพาณิชยนาว ี ในวันเสารที่ 20 พฤษภาคม 2560 ระหวางเวลา 
16.00-19.00 น. เทานั้น (ไมรับติดตอเขาพกัในวนัเวลาอืน่ นอกเหนอื 
จากทีก่าํหนดขางตน) เพื่อพกัในวันที ่ 20 ถึง 22 พฤษภาคม 2560 
(ระยะเวลา 2 คืน) 

3. สิ่งของที่ตองนาํมาใชสาํหรับการอยูหอพกั ไดแก ของใชสวนตวั และยา
ทากันยุง (มแีตที่นอน ตองเตรียมเครือ่งนอนมาเอง) ขอใหหลีกเลี่ยง
การนาํของมีคาที่ไมจาํเปน เชน สรอย แหวน ติดตวัมาดวย 

4. ไมอนุญาตใหผูมีรายชือ่เขาไปบริเวณสนามวิ่ง สระวายน้ํา หรือพืน้ที่
สอบคัดเลือก  นอกจากในเวลาสอบเทานั้น (การสอบพลศกึษาใหนาํ
กางเกงวายน้าํ กางเกงขาสั้น และรองเทากีฬาในการวิ่งมาดวย) 

5. ไมอนุญาตใหผูปกครองเขาพกัหรอืเขาไปในบริเวณหอพักของศูนยฝก
พาณิชยนาว ี

6. กรณีผูสมัครสอบพลศกึษาไมผาน ศนูยฝกพาณิชยนาวีขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนเงินคาที่พกัสวนที่เหลอืให 

 
ศูนยฝกพาณิชยนาว ี
19 พฤษภาคม 2560 



ลําดับ
ที่

หลักสูตร
ที่สมัครสอบ

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล

1 วท.บ. 6010009 จิรวัฒน สีสด

2 วท.บ. 6010026 เจนวิทย วสุกาญจนานนท

3 วท.บ. 6010030 จตุพัฒน ทบจันทร

4 วท.บ. 6010044 ขวัญชัย อูสุวรรณ

5 วท.บ. 6010051 พิชยะ  สุหงษา

6 วท.บ. 6010073 พงศฌณกร บุษเนตร

7 วท.บ. 6010080 กันตินันท สายทองคํา

8 วท.บ. 6010081 กิตติชัย จิระประเสริฐพันธ

9 วท.บ. 6010087 ภาณุพงศ มณีฉาย

10 วท.บ. 6010089 เศวตฉัตร ศิวิลัยซ

11 วท.บ. 6010109 ธราธรณ ศักดิ์ศรี

12 วท.บ. 6010125 อธิพงษ พุมพวง

13 วท.บ. 6010128 ธนกฤต ติวสรอย

14 วท.บ. 6010130 ณัฐชนน รักสวัสดิ์

15 วท.บ. 6010142 ศรวิษฐ เสงสีแดง

16 วท.บ. 6010144 จักรกริช ปนแสน

17 วท.บ. 6010147 อัครชัย อุยโพนทอง

18 วท.บ. 6010151 ณัฐพล  ขวัญเมือง

19 วท.บ. 6010152 จอมพล  มหาสุขบุญวงศ

20 วท.บ. 6010171 ภูมิ จูจินดา

21 วท.บ. 6010183 กมลชัย คําทอง

22 วท.บ. 6010186 อนุพงศ ขาวล้ําเลิศ

23 วท.บ. 6010191 อัฏษฎากร วงศทิม

24 วท.บ. 6010193 ศิรวิทย เย็นจิตร

25 วท.บ. 6010196 วัชระพงศ  โพธิ์สม

26 วท.บ. 6010207 พศิน ยันตรา

27 วท.บ. 6010212 โภคิน   ปนแกว

28 วท.บ. 6010216 ณัฐวุฒิ อุตสุรินทร

29 วท.บ. 6010218 ฤทธิชัย ชะนะ

รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกนักเรียนเดินเรือพาณิชย
ประจําปการศึกษา 2560 ที่จองหอพัก
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30 วท.บ. 6010220 สุพัตชัย เจริญศาสตร

31 วท.บ. 6010227 ภูมิรพี คูณมี

32 วท.บ. 6010235 ปอระยา ปะวะภูโต

33 วท.บ. 6010249 พัสกร กลกสินธ

34 วท.บ. 6010255 ภูริวัฒน แสงแกว

35 วท.บ. 6010272 กิดากร หาญวงศ

36 วท.บ. 6010276 สิทธินนท ยั่งยืน

37 วท.บ. 6010289 ปารเมศ ยิ่งฉวน

38 วท.บ. 6010296 พงศเพชร ดาวเรือง

39 วท.บ. 6010297 ณัฐพล ชํานาญ

40 วท.บ. 6010298 เกริกเกียรติ อยูคง

41 วท.บ. 6010307 ไอศวรรย มงคลพร

42 วท.บ. 6010309 พีรัชชัย แซตัน

43 วท.บ. 6010313 มงคลวาร ชานันโท

44 วท.บ. 6010318 อุกฤษ  อ่ําศรี

45 วท.บ. 6010320 ธนาวิน ทะสอน

46 วท.บ. 6010331 ณัฐวัฒน บุญปก

47 วท.บ. 6010340 เนธิเสฏฐิ์  นิธิกัญจนานุภาพ

48 วท.บ. 6010364 อนุสรณ ชาติทอง

49 วท.บ. 6010370 กฤษฎา  คชสาร

50 วท.บ. 6010382 ปฏิภาณ บานชื่น

51 วท.บ. 6010383 พงศพล เต็งประยูร

52 วท.บ. 6010388 ชานน ทิมจอย

53 วศ.บ. 6020001 จักริน คําสวาสดิ์

54 วศ.บ. 6020002 วรรธนะ เขงพิมล

55 วศ.บ. 6020003 จิณณวัตร คงเขียว

56 วศ.บ. 6020013 พิชิตพล พรหมทาว

57 วศ.บ. 6020018 ธนกฤต  สุตะวงค

58 วศ.บ. 6020027 จิรธัช เรืองเนตร
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59 วศ.บ. 6020036 อดิชัย แกวคูณ

60 วศ.บ. 6020037 อิศรา  แกวกันยา

61 วศ.บ. 6020038 ณัฐกิตติ์ จิครพันธ

62 วศ.บ. 6020042 สุรภัทร สิรีสี

63 วศ.บ. 6020044 พวศธร  แกวสุพรรณ

64 วศ.บ. 6020046 สราวุฒิ สมบูรณดี

65 วศ.บ. 6020058 ภานุพันธ คํานา

66 วศ.บ. 6020068 ฐาปกรณ จันทรสระบัว

67 วศ.บ. 6020071 ธนกร มหัธนันท

68 วศ.บ. 6020076 เสฎฐวุฒิ ประมงค

69 วศ.บ. 6020083 พุฒิพงศ พลศรี

70 วศ.บ. 6020086 สัชฌุกร เงินเชื้อ

71 วศ.บ. 6020090 ณัฐดนัย เรืองรัมย

72 วศ.บ. 6020105 กุลกิตติ ศรีจันทร

73 วศ.บ. 6020106 ธีรพล หวังผล

74 วศ.บ. 6020110 การุณยวัฒน รุงธนศักดิ์

75 วศ.บ. 6020113 สิรวิชญ ดวงจันทร

76 วศ.บ. 6020129 สิทธินนท บัวชุม

77 วศ.บ. 6020135 บดินทร  ศรีพรม

78 วศ.บ. 6020152 ปุลวัชร ภูผกาพันธุพงษ

79 วศ.บ. 6020153 ฤกษชัย  คูประเสริฐ

80 วศ.บ. 6020165 บันลือศักดิ์  กลั่นสุวรรณ

81 วศ.บ. 6020188 ธีรไนย นนทะนํา

82 วศ.บ. 6020192 ทรงพล อภิกรกุล

83 วศ.บ. 6020196 สิทธา เรืองรอง

84 วศ.บ. 6020199 อาชวิน วังยิฉิม

85 วศ.บ. 6020202 เนติธร แซลิ้ม

86 วศ.บ. 6020220 วัชรพล  เพงผล

87 วศ.บ. 6020414 อนิวัติ เอ็งโอภาสนันท


