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ประกำศศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
ที่  ๑๖/๒๕๖๐ 

เรื่อง  ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนเดนิเรือพำณิชย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
(รอบสุดท้ำย) 

***************** 
 
  ตำมที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีได้ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเดินเรือ
พำณิชย์ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ ในรอบแรกไปแล้วนั้น บัดนี้  ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีได้ด ำเนินกำรสอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยของผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกในรอบแรกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ำศึกษำท ำสัญญำเป็นนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  ของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี กรม 
เจ้ำท่ำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. รำยช่ือผู้ทีม่ีสทิธิท ำสญัญำเข้ำศึกษำเป็นนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 
๒๕๖๐  ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี ้

๒. ให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ ๑. มำท ำสัญญำกำรเข้ำศึกษำเป็นนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ 
ในวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ตำมเวลำที่ก ำหนด ณ อำคำรเรียน ๖ ช้ัน ที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี จังหวัด
สมุทรปรำกำร ทั้งนี้ นักเรียนผู้เข้ำท ำสัญญำต้องตัดผมสั้นด้ำนข้ำงและด้ำนหลังเกรียนติดหนังศีรษะด้ำนบน  
ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร (ด้ำนบนรองหวีเบอร์ ๑) ใส่เครื่องแบบสถำบันเดิมหรือแต่งกำยสุภำพ โดยมีล ำดับกำรท ำ
สัญญำดังนี้ 
 ๒.๑  หลักสูตรวิทยำกำรเดินเรือ  ล ำดับที่ ๑-๓๐   เวลำ ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. 
 ๒.๒  หลักสูตรวิทยำกำรเดินเรือ  ล ำดับที่ ๓๑-๖๐   เวลำ ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. 
 ๒.๓  หลักสูตรวิทยำกำรเดินเรือ  ล ำดับที่ ๖๑-๑๐๐ เวลำ ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
 ๒.๔  หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  ล ำดับที่ ๑-๓๐  เวลำ ๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. 
 ๒.๕  หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  ล ำดับที่ ๓๑-๖๐  เวลำ ๑๔.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. 
 ๒.๖  หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  ล ำดับที่ ๖๑-๑๐๐ เวลำ ๑๕.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. 
 ผู้ที่ไมม่ำท ำสญัญำตำมทีป่ระกำศแจง้ในข้อ ๒ ถือว่ำผู้นัน้สละสทิธิและจะไม่ไดร้ับกำรพจิำรณำ 
ให้เข้ำเป็นนักเรียนเดินเรอืพำณิชย์ เว้นแต่มเีหตุจ ำเปน็ ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศูนยฝ์ึกพำณิชย์นำวีจะใช้ดุลยพินจิพจิำรณำ 
เป็นกรณีไป 

๓. ส ำหรบัผูท้ี่ได้รบักำรคัดเลือกในล ำดบัส ำรองตำมรำยช่ือข้ำงท้ำยประกำศฉบับนี้ กรณีมีผู ้
สละสิทธ์ิ ศูนยฝ์ึกพำณิชย์นำวีจะเรียกผูท้ีส่อบได้ในล ำดบัส ำรองมำท ำสัญญำกำรเข้ำศึกษำเป็นนกัเรียนเดินเรือ
พำณิชย์ ตั้งแตวั่นที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันที่ ๒ กนัยำยน ๒๕๖๐ 
 ค่ำใช้จ่ำยในวันท ำสัญญำเข้ำศึกษำเป็นนักเรียนเดินเรือพำณิชย์  ๕๕,๕๐๐ บำท ซึ่งเป็น
ค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณ   ทั้งนี ้เมื่อท ำสัญญำและช ำระเงินแล้วศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีจะไม่คืนเงินให้ทุกรำยกำร  
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยจะแจ้งให้ทรำบในวันท ำสัญญำเข้ำศึกษำ 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
๔. ก ำหนดกำรกำรศึกษำ 

 ๔.๑  วันอังคำรที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๒.๐๐ น. ให้นักเรียนมำรำยงำนตัวที่
อำคำรอเนกประสงค์ เพื่อเข้ำสู่กำรเรียนปรบัพื้นฐำน และกำรฝึกระเบียบเบื้องต้น ระหว่ำงวันที่ ๑๒ ถึง ๒๗ 
กรกฎำคม ๒๕๖๐ โดยต้องอยูป่ระจ ำหอพักที่ศูนยฝ์ึกพำณิชย์นำวี  
 ๔.๒  วันเสำร์ที่ ๑๙ สงิหำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐ น. นักเรียนที่เข้ำศึกษำใหม่ทุกคน
ต้องเข้ำรบักำรปฐมนเิทศพร้อมผู้ปกครองที่อำคำรอเนกประสงค์ 
 ๔.๓  วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ เป็นวันเปิดภำคกำรศึกษำที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ 

๕. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและมีควำมประสงค์จะขอกูเ้งินกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
(กยศ.) สำมำรถเข้ำดูรำยละเอียดได้ที่ http://regist.mmtc.ac.th 

๖. รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ยังไม่ถือว่า 
ผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนจนกว่าจะได้ตรวจสอบหลักฐานฉบับจริงในวันท าสัญญาเข้าศึกษา  หาก
ภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือปรากฏว่าเป็นความเท็จ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนก่อน 
หรือภายหลังที่เข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์แล้วก็ตาม ให้ถือว่าหมดสิทธิในการเข้าศึกษา หรือ 
พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทันที  และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกรายการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น  ทั้งนี ้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จะต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกของศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีทุกรายวิชาและทุกขั้นตอน 
  ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงก ำหนดกำรและรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมข้อ 
๒-๕ ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยจะประกำศให้ทรำบต่อไป  ฉะนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สอบคัดเลือกที่จะต้อง
ติดตำมประกำศที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จะอ้ำงว่ำไม่ทรำบประกำศในภำยหลังไม่ได้ 
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

    ประกำศ   ณ   วันที่   ๗   มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
     (ลงช่ือ)          ยุวัน  กมลเวชช 
                 (นางสาวยุวัน  กมลเวชช) 

                                                 ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 

http://regist.mmtc.ac.th/


เอกสารแนบทา้ยประกาศศนูยฝ์กึพาณชิยน์าวี ที ่๑๖/๒๕๖๐ 
 

๑.  บุคคลที่เข้าท าสัญญา 
๑.๑  นักเรียนผูท้ าสญัญา 
๑.๒  ผู้ปกครอง จ านวน ๑ คน   

            หมายเหต ุ ญาติที่ติดตามกรุณารอด้านล่างอาคาร 
๒.  เอกสารที่ใช้ในการท าสัญญา 
     ๒.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนฉบบัจริง พรอ้มส าเนา ที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ๓ ฉบบั 
     ๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  ที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจรงิ (ถ้ามี) 
     ๒.๓  หลักฐานการศึกษาฉบับจริงตามทีก่ าหนดในคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละหลักสูตร พร้อมส าเนา  

 ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  ๒ ฉบับ 
     ๒.๔  บัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรข้าราชการของผูป้กครองฉบบัจริง  พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรอง 
            ส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ 
     ๒.๕  ส าเนาทะเบียนบ้านของผูป้กครองทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจรงิ (ถ้ามี) 
๓.  เอกสารที่ใช้ในการท าสัญญา  กรณีผูป้กครองไม่ใช่บิดามารดา 
     ๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรข้าราชการของผูป้กครองฉบบัจริง  พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรอง 
            ส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ 
     ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของผูป้กครองทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจรงิ (ถ้ามี) 
     ๓.๓  หนังสือมอบอ านาจใหผู้้อื่นท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจทีล่งนาม  
            รับรองส าเนาถูกตอ้ง อย่างละ ๑ ฉบับ หรือ 
     ๓.๔  หลักฐานที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผูป้กครอง พรอ้มส าเนาที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  1  ชุด หรือ 
     ๓.๕  หลักฐานการเสียชีวิตของพ่อแม่พร้อม ส าเนาทีล่งนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ๑ ชุด หรือ 
     ๓.๖  กรณีไม่มีบิดาหรือมารดาเนือ่งจากตามหาไม่เจอ ผูท้ี่จะเป็นผู้ปกครองให้ต้องลงนามในหนังสือยินยอม   
            รับเป็นผู้ปกครองของศูนย์ฝกึพาณิชย์นาวี 
๔.  ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระให้แก่ศูนย์ฝกึพาณิชย์นาวีในวันท าสัญญา ประมาณ ๕๕,๕๐๐ บาท  ประกอบด้วย  
     ๔.๑  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบ ารุงสถาบัน ค่าประกันของเสียหาย   
            และค่าบ ารุงอื่นๆ  
     ๔.๒  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารโครงการปรับบุคลิกภาพ ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที ่
     ๔.3  ค่าลงทะเบียนโครงการปรับพื้นฐานความรู้ ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
     ๔.4  ค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า ของใช้ในการศึกษา กระเป๋านักเรียน กระเป๋าพราง ถุงทะเล  
            เครื่องนอน  (หมอน ผ้าหม่ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน) ค่าถ่ายรูป ค่าประกันอุบัตเิหต ุ
     ๔.5  ค่าเปิดบัญชีและท าบัตรประจ าตัว 
๕.  ส าหรบัรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้าหอพัก หรือการปฏิบัติตนในก าหนดการอื่นๆ  กลุ่มกิจการและ 
     สวัสดิภาพนักเรียนจะแจ้งให้ทราบในวันท าสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ต่อไป 
 

******************************* 
 
หมายเหต ุ เมือ่ท าสญัญาและช าระเงนิแลว้ ศนูยฝ์กึพาณชิยน์าวจีะไมค่นืเงนิให้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 



 
 

หนังสือยินยอมรับเป็นผู้ปกครอง  
กรณีไม่สามารถติดต่อบิดามารดาได ้

 
 

ท ำที่  ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
วันที่............  มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

 
ข้ำพเจ้ำ (ช่ือ-สกลุ) ............................................................................... อำยุ...........ปี  อยู่บ้ำนเลขที่ 

.............................................................................................. ............................ โทร.  .................................................. 
ประกอบอำชีพ.................................................. สถำนที่ประกอบอำชีพ (ช่ือหน่วยงำน).............................................. 
...........................................................................สถำนที่ตั้งของที่ท ำงำน...................................................................... 
................................................................................................................................................................................. .... 
โทร. ......................................  เงินเดือน.................................... บัตรประชำชนเลขที่................................................ 
วันหมดอำยุ................................ เกี่ยวข้องกับ (นกัเรียน)  นำย................................................................................... 
ในฐำนะ............................................................... 

ข้ำพเจ้ำยินยอมรับเป็นผู้ปกครองของ  นำย..................................................................................... 
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 6010001 นำย อภิชยั ศรีค ำ

2 6010004 นำย ณรงค์ฤทธ์ิ หนูชำวนำ

3 6010006 นำย อดิเทพ สัญจรดง

4 6010009 นำย จิรวัฒน์ สีสด

5 6010011 นำย ธนวัฒน์ อรุณเร่ือ

6 6010015 นำย จำรุวัฒน์ วิไลพนัธ์

7 6010016 นำย คเณศ อไุรรัตน์

8 6010018 นำย กฤษชกร ประดิษฐศรมำก

9 6010024 นำย ยรรยง สุขสวัสด์ิ

10 6010036 นำย ปกรณ์ เจริญมำก

11 6010040 นำย กติิกำนต์ ขนุพว่ง

12 6010041 นำย ธนำบดี สุนสุข

13 6010046 นำย ปรินทร สุขย่ิงเจริญ

14 6010047 นำย พสิิษฐ์ พทุธเกดิ

15 6010057 นำย วีรวิชญ์ ไทยเจริญ

16 6010060 นำย วรัชญ์ เนตินิยม

17 6010067 นำย พนัธวัช จันทร์อนิทร์

18 6010069 นำย ภีมวัจน์ ลิขสิทธิพนัธ์ุ

19 6010072 นำย วรัตถ์ แตะกระโทก

20 6010073 นำย พงศ์ฌณกร บุษเนตร์

21 6010078 นำย วีรภัทร พรมมำ

22 6010079 นำย บวรพจน์ นิม่แสง

23 6010080 นำย กนัตินันท์ สำยทองค ำ

24 6010082 นำย ภัคธร มีผิวหอม

25 6010086 นำย กฤตณัฐ สุวรรณวงศ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ

ชือ่-สกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

26 6010087 นำย ภำณุพงศ์ มณีฉำย

27 6010091 นำย ธนกฤต ระวิวรรณ

28 6010093 นำย สุทธิพงศ์ สุขเกษม

29 6010094 นำย ปำรเมศ เเซ่ซ้ือ

30 6010098 นำย ชยัพร ลิมป์แสงอไุร

31 6010111 นำย สำริศ ออ่นพลัด

32 6010117 นำย ปรมัตถ์ แพงค ำฮัก

33 6010133 นำย ณัฐกฤช เกศบุรมย์

34 6010139 นำย รณพร พงศ์พทิักษด์ ำรง

35 6010140 นำย ภำคิน สุชยัรัตน์

36 6010151 นำย ณัฐพล ขวัญเมือง

37 6010169 นำย เพชรพสุิทธ์ิ ชำ่งพดู

38 6010182 นำย ธนวินท์ ทรัพย์สมบูรณ์

39 6010185 นำย รมย์รวินท์ ผลบุญ

40 6010193 นำย ศิรวิทย์ เย็นจิตร์

41 6010196 นำย วัชระพงศ์ โพธ์ิสม

42 6010201 นำย ธนำกร ขอนแกน่

43 6010206 นำย ฉลองรัฐ วิสำมำรถ

44 6010207 นำย พศิน ยันตรำ

45 6010210 นำย วัชรพงษ์ อตุสำหะ

46 6010213 นำย อภิวัฒน์ อูเ่จริญ

47 6010215 นำย สิริพนธ์ ศรีสุข

48 6010218 นำย ฤทธิชยั ชะนะ

49 6010219 นำย สหภำพ จันทร์เจริญ

50 6010220 นำย สุพตัชยั เจริญศำสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ

ชือ่-สกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

51 6010221 นำย ชวิศ โพธ์ินอก

52 6010223 นำย ธนพล ธนลำภประเสริฐ

53 6010233 นำย วิสนุกร เวชรังษี

54 6010234 นำย จักรพงษ์ ตำนี

55 6010236 นำย ธีรศักด์ิ อนิทกนก

56 6010238 นำย ปฏิภำณ จ ำปำงำม

57 6010244 นำย นิติพล บุญประคอง

58 6010246 นำย สิปปภำส นฤดลโชติ

59 6010250 นำย รุ่งฟำ้ ชงัเจริญ

60 6010257 นำย ชษิณุพงศ์ กล่ินหอม

61 6010262 นำย กติติปกรณ์ มำลำพนัธ์

62 6010263 นำย อรรถชยั ห่อทอง

63 6010271 นำย พฒันพล ประกอบผล

64 6010272 นำย กดิำกร หำญวงศ์

65 6010276 นำย สิทธินนท์ ย่ังยืน

66 6010279 นำย สันติธรรม นำคแพทย์

67 6010282 นำย ปวริศ นิยม

68 6010283 นำย กติติพงษ์ โนจิตร

69 6010284 นำย วศิน สุขโขทัย

70 6010289 นำย ปำรเมศ ย่ิงฉว้น

71 6010291 นำย สวิตต์ แตงวิเชยีร

72 6010293 นำย วิศรุต ชอบศิลป์

73 6010297 นำย ณัฐพล ช ำนำญ

74 6010302 นำย สรัล พร้อมมูล

75 6010305 นำย ปรเมษฐ์ เพง็ศรีโคตร

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ

ชือ่-สกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

76 6010307 นำย ไอศวรรย์ มงคลพร

77 6010309 นำย พรัีชชยั แซ่ตัน

78 6010314 นำย อธิวัฒน์ โพธำคณำพงศ์

79 6010315 นำย ณฐกร รวมครบุรี

80 6010316 นำย คุณำนนต์ ลำดนำเลำ

81 6010317 นำย ธนำกร นครังสุ

82 6010318 นำย อกุฤษ อ่ ำศรี

83 6010321 นำย เสฏฐวิทศ์ จิระสกลุไทย

84 6010325 นำย สุวิชชำ พทิักษำ

85 6010332 นำย ณัฐวุฒิ ฝังนิล

86 6010336 นำย ฉตัรกำนต์ กำเมือง

87 6010338 นำย ยงยศ ทิมทอง

88 6010340 นำย เนธิเสฏฐ์ิ นิธิกญัจนำนุภำพ

89 6010345 นำย กนัตชำติ สมสร้ำง

90 6010356 นำย อนุกลู อัน่ครุฑ

91 6010358 นำย เฉลิมพล ปำนวไล

92 6010359 นำย คมศักด์ิ นพมิตร

93 6010360 นำย กษด์ิิเดช บุญมี

94 6010361 นำย ปฏิภำณ รำษฎรอำศัย

95 6010366 นำย สุวิจักขณ์ กรดด ำ

96 6010380 นำย วรรธนัย พงษวั์ฒนำพร

97 6010382 นำย ปฏิภำณ บำนชืน่

98 6010387 นำย อมรเทพ ค ำมณีย์

99 6010389 นำย อคัรชยั บุญเกดิ
100 6010052 นำย ชำคริสต์ จันทรี รอผลตรวจร่ำงกำยซ้ ำ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ

ชือ่-สกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

ส ำรอง 1 6010135 นำย อภิรต เผ่ือนสีเมือง

ส ำรอง 2 6010077 นำย ธนกร จรัสแสง

ส ำรอง 3 6010125 นำย อธิพงษ์ พุ่มพวง

ส ำรอง 4 6010235 นำย ปอระย้ำ ปะวะภูโต

ส ำรอง 5 6010144 นำย จักรกริช ปันแสน

ส ำรอง 6 6010311 นำย อดิศักด์ิ อน้ชกูลุ

ส ำรอง 7 6010298 นำย เกริกเกยีรติ อยู่คง

ส ำรอง 8 6010312 นำย ชยุตม์ ศรีวัฒนพงศ์

ส ำรอง 9 6010142 นำย ศรวิษฐ์ เส้งสีแดง

ส ำรอง 10 6010188 นำย บุญฤทธ์ิ โสดำวัน

ส ำรอง 11 6010128 นำย ธนกฤต ติวสร้อย

ส ำรอง 12 6010237 นำย อำทิตย โอวัฒนำ

ส ำรอง 13 6010281 นำย อติพล สุวภัทรศิริ

ส ำรอง 14 6010130 นำย ณัฐชนน รักสวัสด์ิ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ

ชือ่-สกลุ

ล าดับส ารอง



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 6020002 นำย วรรธนะ เขง่พมิล

2 6020003 นำย จิณณวัตร คงเขยีว

3 6020007 นำย นลธวัช รักงำน

4 6020008 นำย กติติศักด์ิ วงค์แพทย์

5 6020009 นำย ปัณณธร หอมสนิท

6 6020011 นำย ชนม์ชนก โฉมเฉลำ

7 6020017 นำย ธนกร เตชะสำย

8 6020022 นำย นิติศำสตร์ ขำวทอง

9 6020023 นำย ชลสิทธ์ิ นำคเส็ง

10 6020025 นำย ณัฐวัฒน์ แย้มมะพลับ

11 6020026 นำย อนันตรำช พรหมวิชยั

12 6020027 นำย จิรธัช เรืองเนตร

13 6020029 นำย ณัชนนท์ ศรีอำจ

14 6020031 นำย ศักด์ินรินทร์ คณทำ

15 6020032 นำย เอกพล รักษำรำษฎร์

16 6020033 นำย ฐปนนท์ ฐำนุสุชำธนัน

17 6020036 นำย อดิชยั แกว้คูณ

18 6020037 นำย อศิรำ แกว้กนัยำ

19 6020038 นำย ณัฐกติต์ิ จิคร์พนัธ์

20 6020042 นำย สุรภัทร์ สิรีสี

21 6020043 นำย ทักษณั สถำพรนุวงศ์

22 6020044 นำย พงศธร แกว้สุพรรณ

23 6020045 นำย ธีรทัศน์ เพง็ศรี

24 6020046 นำย สรำวุฒิ สมบูรณ์ดี

25 6020048 นำย พฒิุพงศ์ พลศรี

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

ชือ่-สกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

26 6020049 นำย ศุภวิชญ์ มุง่จงรักษ์

27 6020050 นำย อรุษ อนัคฆมณี

28 6020052 นำย ธนกฤต อนิทชติ

29 6020053 นำย สุธำดล ชติรัตถำ

30 6020056 นำย ประมวล แกว้หนูเกือ้

31 6020058 นำย ภำนุพนัธ์ ค ำนำ

32 6020059 นำย นภัสรพี แกว้จุนันท์

33 6020063 นำย ขจรศักด์ิ จันทร์สมวงษ์

34 6020064 นำย ภควรรฎ อุน่ทะยำ

35 6020065 นำย คณิศร อนิถนอมกจิ

36 6020066 นำย ณฏฐพณ เทศนำบุญ

37 6020067 นำย ปล้ืมปิติ เงินงำม

38 6020068 นำย ฐำปกรณ์ จันทร์สระบัว

39 6020070 นำย กรวิชญ์ คงสัญ

40 6020071 นำย ธนกร มหัธนันท์

41 6020072 นำย วีรภัทร จันทร

42 6020073 นำย นรำธิป เกอ้ขนั

43 6020076 นำย เสฎฐวุฒิ ประมงค์

44 6020079 นำย จตุพร ศิริพนัธ์

45 6020084 นำย พงศกร ค ำวัง

46 6020087 นำย นรำธิป คงมี

47 6020088 นำย ศุภณัฐ ลำดี

48 6020090 นำย ณัฐดนัย เรืองรัมย์

49 6020096 นำย ณัฐพนธ์ โภคสมบัติ

50 6020101 นำย อศิเรศ วงศ์ชว่ย

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

ชือ่-สกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

51 6020103 นำย ธณเดช มุสิกวงศ์

52 6020105 นำย กลุกติติ ศรีจันทร์

53 6020106 นำย ธีรพล หวังผล

54 6020110 นำย กำรุณย์วัฒน์ รุ่งธนศักด์ิ

55 6020113 นำย สิรวิชญ์ ดวงจันทร์

56 6020119 นำย ณชพล ไชยคิรินทร์

57 6020120 นำย พเิชฐ เจริญพร

58 6020124 นำย กติติพศ โชติธนภำคย์

59 6020127 นำย อคัรเดช ลอยร่อน

60 6020128 นำย ศุภวิชญ์ ตำส่ือ

61 6020131 นำย นัฐพงษ์ อบัดุลรอฮีม

62 6020134 นำย ชญำนิน ผุดผ่อง

63 6020135 นำย บดินทร์ ศรีพรม

64 6020137 นำย ธรรมชำติ สุจริตธุระกำร

65 6020139 นำย ธนวัฒน์ บรรยงค์

66 6020142 นำย ธนวิชญ์ บุณยเกษมโรจน์

67 6020144 นำย จำรุทัศน์ วงศ์วิวัฒนำ

68 6020145 นำย นัฐพงค์ สุวรรณชยัรบ

69 6020147 นำย อกุฤษฎ์ เทพวงศ์

70 6020153 นำย ฤกษช์ยั คูประเสริฐ

71 6020155 นำย เกยีรติศักด์ิ พรหมกนัธำ

72 6020156 นำย รชต จิตรติพรสรรค์

73 6020164 นำย เกยีรติยศ อยู่ภู่

74 6020165 นำย บันลือศักด์ิ กล่ันสุวรรณ

75 6020166 นำย มนัญชยั อิม่สุดส ำรำญ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

ชือ่-สกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

76 6020167 นำย กมลทรัพย์ เเซ่เต๋ิน

77 6020170 นำย ชนิกฤต จันทร์เเจ่ม

78 6020171 นำย สหัสวรรษ ทองค ำ

79 6020175 นำย ปฏิภำณ โพธิสังวำล

80 6020176 นำย สิทธินนท์ ธรรมสอน

81 6020177 นำย ณัฎฐเอก โสภณกจิอำรียื

82 6020178 นำย อธิคม แป้นทองรอง

83 6020181 นำย ยศนัน บุญลพ

84 6020183 นำย ชำญชยั พกุจีน

85 6020185 นำย อภิเดช มนต์ขลัง

86 6020188 นำย ธีรไนย นนทะน ำ

87 6020192 นำย ทรงพล อภิกรกลุ

88 6020193 นำย สุวิชยั อำชวะสมิตร

89 6020196 นำย สิทธำ เรืองรอง

90 6020199 นำย อำชวิน วังยิฉมิ

91 6020202 นำย เนติธร แซ่ล้ิม

92 6020203 นำย ปัญญำวุฒิ บุญเลิศ

93 6020204 นำย อริญชยั ล ำยวงคูณ

94 6020205 นำย เอกวัฒน์ ไขแ่กว้

95 6020208 นำย อนิวัติ เอง็โอภำสนันท์

96 6020209 นำย ชนะชยั ฉนัทชำติ

97 6020210 นำย กรณ์ชนัน ภู่สุวรรณ

98 6020215 นำย ธนกฤต มิตรมำตร

99 6020217 นำย อำนนท์ ดำวจันทึก
100 6020222 นำย ณัฐภัทร ไชยบุรำณนนท์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

ชือ่-สกลุ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

ส ำรอง 1 6020141 นำย พพิฒัน์ นำครำช

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

ชือ่-สกลุ

ล าดับส ารอง


