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เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่  16/๒๕๖1 
 

๑.  บุคคลที่เข้าท าสัญญา 
๑.๑  นักเรียนผู้ท าสัญญา 
๑.๒  ผู้ปกครอง จ านวน ๑ คน   

            หมายเหตุ  ญาติที่ติดตามกรุณารอด้านล่างอาคาร 
๒.  เอกสารที่ใช้ในการท าสัญญา 
     ๒.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนฉบับจริง พร้อมส าเนา ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ๓ ฉบับ 
     ๒.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 3 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) 
     ๒.๓  หลักฐานการศึกษาฉบับจริงตามที่ก าหนดในคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละหลักสูตร พร้อมส าเนา  

 ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  ๒ ฉบับ 
     ๒.๔  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ปกครองฉบับจริง  พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรอง 
            ส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ 
     ๒.๕  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) 
๓.  เอกสารที่ใช้ในการท าสัญญา  กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา   
     ๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ปกครองฉบับจริง  พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรอง 
            ส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ 
     ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) 
     ๓.๓  หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจที่ลงนาม  
            รับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ หรือ 
     ๓.๔  หลักฐานที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  1  ชุด หรือ 
     ๓.๕  หลักฐานการเสียชีวติของพ่อแม่พร้อม ส าเนาที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ชดุ หรือ 
     ๓.๖  กรณีไม่มีบิดาหรือมารดาเนื่องจากตามหาไม่เจอ ผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองให้ต้องลงนามในหนังสือยินยอม   
            รับเป็นผู้ปกครองของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
๔.  ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระให้แก่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในวันท าสัญญา ประมาณ ๕8,0๐๐ บาท  ประกอบด้วย  
     ๔.๑  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบ ารุงสถาบัน และค่าบ ารุงอ่ืนๆ  
     ๔.๒  ค่าหอพัก ค่าอาหารขณะอยู่ประจ าหอพัก  
     ๔.๓  ค่าใช้จ่ายในการปรับบุคลิกภาพ  
     ๔.๔  ค่าลงทะเบียนปรับพ้ืนฐานความรู้  ค่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 
     ๔.๕  ค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า ของใช้ในการศึกษา กระเป๋านักเรียน กระเป๋าพราง ถุงทะเล  
            เครื่องนอน  (หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน) ค่าถ่ายรูป ค่าเสื้อกีฬาสี ค่าประกันอุบัติเหตุ  
     ๔.๖  ค่าเปิดบัญชีและท าบัตรประจ าตัว 
     4.7  ค่าท าหนังสือคนประจ าเรือ 
๕.  ส าหรับรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้าหอพัก หรือการปฏิบัติตนในก าหนดการอื่นๆ  กลุ่มกิจการและ 
     สวัสดิภาพนักเรียนจะแจ้งให้ทราบในวันท าสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ต่อไป 
 

******************************* 
 
หมายเหตุ  เมื่อท าสัญญาและช าระเงินแล้ว ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



 
 

หนังสอืยินยอมรับเป็นผู้ปกครอง 
กรณีไม่สามารถติดต่อบิดามารดาได้ 

 
 

ท ำท่ี  ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
วันที่............  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ 

 
 ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ-สกุล) ............................................................................... อำยุ……...........ปี  อยู่บ้ำนเลขท่ี 
.............................................................................................. .............................. โทร. ........................................ 
ประกอบอำชีพ............................................... สถำนที่ประกอบอำชีพ (ชื่อหน่วยงำน).......................................... 
....................................................................... สถำนที่ตั้งของที่ท ำงำน.................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
โทร. ........................................ เงินเดือน.................................... บัตรประชำชนเลขท่ี......................................... 
วันหมดอำยุ.............................. เกี่ยวข้องกับ (นักเรียน) นำย................................................................................ 
ในฐำนะ............................................................... 
 ข้ำพเจ้ำยินยอมรับเป็นผู้ปกครองของ นำย.............................................................................................. 
หลักสูตร................................................................  ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยู่ ณ ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ข้ำพเจ้ำ
จะร่วมมือกับศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี ในกำรปกครองดูแล กวดขัน ให้นักเรียนตั้งใจศึกษำ และยินดีจะสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี และจะเข้ำร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีก ำหนดให้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์
ของนักเรียน 
 
 
     ลงชื่อ .................................................................. ผู้ปกครอง 
     ตัวบรรจง (...........................................................) 
 
     ลงชื่อ .................................................................. นักเรียน 
     ตัวบรรจง (...........................................................) 
 
     ลงชื่อ .................................................................. พยำน 
     ตัวบรรจง (...........................................................) 
 
     ลงชื่อ .................................................................. พยำน 
     ตัวบรรจง (...........................................................) 



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 6101003 นำย นนทิวรรธน์ ทองนุสนธิ์

2 6101010 นำย สินพงศ์ เทียนทับทิม

3 6101011 นำย ฐำกูร ภูส่มบุญ

4 6101017 นำย นิติธร เศรษฐวิวัฒนกุล

5 6101019 นำย วฤณ สัมพันธรัตน์

6 6101021 นำย ภูริศ รัตนกูล

7 6101030 นำย รชต ทองสุวรรณ์

8 6101032 นำย นิธิ กล่ินจงกล

9 6101033 นำย ภูริวัชร์ จันทรัฐ

10 6101037 นำย นฤพนธ์ เปียถนอม

11 6101049 นำย วัชรำภรณ์ โพคำ

12 6101056 นำย ธนศักด์ิ จิตเย็น

13 6101059 นำย กิตติภัฎ พลอยประไพร

14 6101060 นำย กรวิชญ์ จันทรนิยม

15 6101061 นำย ศุภกร แสงนิล

16 6101081 นำย ฐิติวัฒน์ วีระรัตนกุล

17 6101082 นำย ชญำนนท์ สุวรรณโน

18 6101084 นำย ไชยยำ วงศ์โสภำ

19 6101087 นำย จิรำยุทธ์ สุทธิมำลย์

20 6101089 นำย ยุทธวัฒน์ หงษ์ทอง

21 6101093 นำย สิทธิพร บุญทวี

22 6101097 นำย วชิรวิทย์ ปำนพรม

23 6101098 นำย ตะวัน เรืองแจ่ม

24 6101104 นำย โชคชัย เพ็ชรหล ำ

25 6101107 นำย อธิภัทร ชลันวรพล

รายชือ่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ชื่อ-สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

รายชือ่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ชื่อ-สกุล

26 6101108 นำย ธนำธิป เห็นงำม

27 6101114 นำย ชัชพงศ์ คล้ำยสมบูรณ์

28 6101124 นำย จำรุวิทย์ สุทธำนี

29 6101138 นำย ธัชพงศ์ งำมสง่ำ

30 6101146 นำย ภวัต ขวัญเจริญทรัพย์

31 6101149 นำย ธนวันต์ นันทำรมย์

32 6101150 นำย กฤษฎำ นิลข ำ

33 6101152 นำย เจษฎำกร นำคพงษ์

34 6101172 นำย ณัฐธีร์ โชตินิมิตพัฒน์

35 6101174 นำย พรหมพล ภูม่ำลัย

36 6101175 นำย อัธศิลป์ คีรีรัตน์

37 6101176 นำย กฤตเมธ มูลเงิน

38 6101184 นำย สิทธิศักด์ิ อรรฆย์วิกัย

39 6101186 นำย ธนยศ ศิริเวช

40 6101195 นำย ธัชธรรม สิทธิบุศย์

41 6101197 นำย ธนกร เอกทุง่บัว

42 6101198 นำย รัชชำนนท์ แก้วศิริ

43 6101201 นำย พิสุทธิ ์รัตนสุวรรณ์

44 6101207 นำย ภูธิป เรือนค ำ

45 6101211 นำย ฤกษ์ฤทธิ ์ชะเต

46 6101215 นำย ศำสตรำ มหำวงศ์ตำ

47 6101222 นำย ศุภฤกษ์ โปรยกลำง

48 6101228 นำย พรเทพ ยิ้มประเสริฐ

49 6101230 นำย สิทธิศักด์ิ แซ่เฉิน

50 6101242 นำย ชญำกำนนท์ ล้ ำเลิศ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

รายชือ่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ชื่อ-สกุล

51 6101243 นำย ศุภกิจ ด ำสอน

52 6101246 นำย ชูนก๊วน ยัป

53 6101247 นำย ศุภโชค เอี่ยมละออ

54 6101248 นำย นันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

55 6101250 นำย ศวิษฐ์ สุขสวัสด์ิ

56 6101256 นำย จิรุตม์ วิริยะอำภรณ์

57 6101258 นำย สุรเสกข์ อำวัชนำนุกุล

58 6101262 นำย พลสิทธิ ์ศรีวิบูลย์

59 6101274 นำย คมชำญ ศรีหำมี

60 6101275 นำย ธัญเทพ ดำวแก้ว

61 6101277 นำย ปิยะพงศ์ ข ำยำ

62 6101284 นำย จิรันธนิน เอี๊ยะสมบูรณ์

63 6101291 นำย จำรึก แก้วไทรเกิด

64 6101292 นำย วงศพัทธ์ ยำวิปำ

65 6101295 นำย พงศกร จันทร์สุภำ

66 6101296 นำย ณัฐธนิน คมเพ็ชร

67 6101300 นำย ชนินทร์ ไพบูลย์สวัสด์ิ

68 6101302 นำย ศุภสิทธิ ์พันเพชร์

69 6101303 นำย เกียรติศักด์ิ ศรีส ำรำญ

70 6101305 นำย ภัทร เศรษฐสิทธำกุล

71 6101308 นำย จุฑำวัชร อินนุ่มพันธ์

72 6101313 นำย สิริกร ทองขุนด ำ

73 6101327 นำย อนำวิล มำลัยทอง

74 6101338 นำย ศุภกฤต จิตรเสนำ

75 6101344 นำย พลัฏฐ์ ไทยจ ำนงค์



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

ส ำรอง 1 6101316 นำย คณิศร เจนจบ

ส ำรอง 2 6101155 นำย ธนกร ม่วงอุ่น

ส ำรอง 3 6101046 นำย กฤตเมธ ฮ้อเถี้ยน

ส ำรอง 4 6101088 นำย เพชรประเสริฐ เกิดลำย

ส ำรอง 5 6101100 นำย ภูมิรพี โอษคลัง

ส ำรอง 6 6101325 นำย นิติวิทย์ ดำญำน

ส ำรอง 7 6101346 นำย สุทธิพงศ์ เศวตมำลย์

ส ำรอง 8 6101115 นำย ชิษณุชำ สัมปุณณะโชติ

ส ำรอง 9 6101072 นำย อำลีฟ บูงอสำยู

ส ำรอง 10 6101077 นำย กลย์ธัช เจริญครองสกุล

ส ำรอง 11 6101271 นำย พิฆเณศวร์ มำตขำว

ส ำรอง 12 6101065 นำย ชญำนนท์ วรพรมรำช

ส ำรอง 13 6101051 นำย ชำโน ช้ำงโต

รายชือ่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ล าดับส ารอง
ชื่อ-สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 6102002 นำย อนรรฆพล แสงภู่

2 6102004 นำย ปริญญำ จันทะเสน

3 6102005 นำย ศักยพล ชูชื่น

4 6102006 นำย อรรถพล แสงอุทัย

5 6102007 นำย กรินทร์ ไทยเขียว

6 6102011 นำย วลัญธร นพรัตน์

7 6102013 นำย กมลชัย ก้ำงยำง

8 6102014 นำย กันตินันท์ กะชัง

9 6102015 นำย ธีระ นำบ ำรุง

10 6102016 นำย สยำทิตย์ บุระดำ

11 6102018 นำย ณรงค์ศักด์ิ ศรัทธำพันธ์

12 6102021 นำย อำณกร แก้วนิตย์

13 6102025 นำย พิพัฒน์พงษ์ สมบูรณ์ทิพย์

14 6102027 นำย เศรษฐพงศ์ วิไลรัตน์

15 6102028 นำย มิ่งแมน สว่ำงเนตร

16 6102030 นำย รณกฤต บัวสกุล

17 6102031 นำย ฉัตรชัย สุขวิทย์

18 6102033 นำย กมนนัทธ์ ตระกูลมำภรณ์

19 6102039 นำย ธฤต ณ พัทลุง

20 6102041 นำย ชำตพล นวลดี

21 6102042 นำย ธนโชติ ห่วงไทย

22 6102045 นำย รุจชำนน ชุมคช

23 6102046 นำย ปริญญำ ไคลมี

24 6102047 นำย สิทธินนท์ รังวัด

25 6102048 นำย คณิติน เนตรพล

รายชือ่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ชื่อ-สกุล



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

รายชือ่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ชื่อ-สกุล

26 6102051 นำย ณัฎฐชัย ไชยค ำ

27 6102052 นำย ภำณุวิชญ์ โปร่งมะณี

28 6102057 นำย สรำวุฒิ รัตนรักษำ

29 6102058 นำย พงศกร ธนเจริญพิพัฒน์

30 6102059 นำย วิทวัส กงช่ำง

31 6102060 นำย ณภัทร ถำวรเกษตร

32 6102061 นำย รัฐธนินท์ โพธิวรพัฒน์

33 6102064 นำย ธนำธิป ชูเจริญ

34 6102070 นำย ธนเดช นันทนะวำนิช

35 6102072 นำย ธีรดนย์ แสนสมบูรณ์

36 6102073 นำย ณัฐวุฒิ โด่งดัง

37 6102075 นำย ภำณุพงศ์ หมื่นแทน

38 6102079 นำย ชินภัทร มีแก้ว

39 6102080 นำย ณัฐพงศ์ มหำวงค์

40 6102085 นำย ปิยพงษ์ คงเนียม

41 6102088 นำย คิมหันต์ ค ำเพชร

42 6102091 นำย ธนสินธ์ กองอำรัญ

43 6102093 นำย กฤตภำส ไพช ำนำญ

44 6102094 นำย เฉลิมชัย พินิจกุล

45 6102095 นำย ชุทธ แสนสุข

46 6102096 นำย ธนำกรณ์ รัตนโคตร

47 6102097 นำย อำนนท์ นนทกนก

48 6102098 นำย พงศ์พิเศษ วันทองทิพย์

49 6102099 นำย วิริยะ งำมสำย

50 6102100 นำย พลำกร ละครร ำ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
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51 6102105 นำย จตุพร ธีระประเสริฐโสภณ

52 6102106 นำย ธีรพัฒน์ จิตตะวิกุล

53 6102107 นำย มฤพงษ์ รอดพุม่

54 6102112 นำย ธัญญำกรณ์ พร้อมพร่ัง

55 6102114 นำย กนต์ธร ปำลี

56 6102115 นำย อ ำนวยศักด์ิ จิตจง

57 6102118 นำย อธิบดี อุทัย

58 6102119 นำย ขจรศักด์ิ ง้ิวชัยภูมิ

59 6102124 นำย ดุลยวัต วิไลพันธุ์

60 6102126 นำย สุเมธ สียำงนอก

61 6102127 นำย กิตติสัณห์ กันทะเนตร

62 6102129 นำย จิรำยุ สวนทอง

63 6102130 นำย ชำนนท์ วงศ์ว่องไว

64 6102136 นำย เทียนมงคล พวงประทุม

65 6102139 นำย อนุวัต แย้มสุข

66 6102142 นำย ธเนศพล กัลลประวิทย์

67 6102144 นำย รำมวรุฒ โอกำศ

68 6102145 นำย ภำสพงศ์ วีระวิบูรณ์

69 6102146 นำย คมสันต์ิ สุนทรนันท์

70 6102147 นำย เอกภพ เอกปทุมสุวรรณ

71 6102148 นำย ธนำธิป หลักซุม

72 6102150 นำย ธษิดินทร์ บุญคุ้ม

73 6102152 นำย ชนำธิป ชัยศิริ

74 6102153 นำย พลวัฒน์ รัศมีอำภำพร

75 6102160 นำย อิสกัรดัร สำริปำ



ล ำดับ เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

ส ำรอง 1 6102069 นำย ณัฐวุฒิ เณรจำที

ส ำรอง 2 6102066 นำย ณัฐพล กรรณเทพ

ส ำรอง 3 6102154 นำย ปฏิเวธ รัตนวรรณี

ส ำรอง 4 6102038 นำย มงคลชัย อ่อนอุทัย

ส ำรอง 5 6102049 นำย ณัฐศักด์ิ ปัสเสนะ

ส ำรอง 6 6102104 นำย เกียรติยศ ฮวยแหยม

ส ำรอง 7 6102023 นำย รักษิต ก ำลังใบ

ส ำรอง 8 6102131 นำย ไพศำล ธีระกุล

ส ำรอง 9 6102001 นำย ณัฐนนท์ บุญพิทักษ์

ส ำรอง 10 6102082 นำย รัชภูมิ อิ่มส ำรำญรัชต์

ส ำรอง 11 6102113 นำย ธนดล วีรวินันทนกุล

ส ำรอง 12 6102010 นำย เติมสิน มณีจันสุข

ส ำรอง 13 6102140 นำย อนุวัฒน์ ชะยำนัย

ส ำรอง 14 6102111 นำย เจษฎำ พศุตม์ธนโชติ

ส ำรอง 15 6102158 นำย บุณยกร คงสุทธิ์

รายชือ่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ชื่อ-สกุล

ล าดับส ารอง


