
                                
ระเบียบการรับสมัคร เพือ่สอบคดัเลอืก 

เข้าเป็นนักเรียนนายประจ าเรือ ของโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 
ฝ่ายเดินเรือ และ ฝ่ายช่างกลเรือ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ระเบียบการรับสมัครสอบ หลกัสูตรประกาศนียบัตร  

นายประจ าเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รุ่นที ่5 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรนายประจ าเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตนักรอสหรือมากกวา่หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรนายประจ าเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดก าลงัขบัเคล่ือน 750กิโลวตัตห์รือมากกวา่ 

 
1. คุณสมบัตกิารสมัคร 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 /ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี หรือ
เทยีบเท่า ไม่จ ากดัสาขาวชิา  
 1.2 มีความสูงไม่ต ่ากว่า 160 เซนติเมตร 
 1.3 เพศชาย สัญชาติไทย มีอายุ 18 - 25 ปี 
 1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.5 ต้องเป็นผู้มีสายตาไม่บอดสี และสายตาส้ันไม่เกนิ 200  
 1.6 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เกีย่วของกบัยาเสพติด 
 

2. เอกสารในการสมัคร 
 2.1. ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน 2 ฉบับ 
 2.2. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 2 ฉบับ 
 2.3. ส าเนาวุฒิการศึกษา     จ านวน 2 ฉบับ 
 2.4. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี)   จ านวน 2 ฉบับ 
 2.5. รูปถ่าย 1.5 นิว้     จ านวน 2 รูป 
 2.6. ส าเนาบัตรประชาชน บิดา – มารดา   จ านวน 2 ฉบับ 
 2.7. ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา   จ านวน 2 ฉบับ 

 
 



 
 
 
 
 
 
3. ระยะเวลาในการเข้าศึกษา 
หลกัสูตร 2 ปี โดยแบ่งเป็น 
 3.1 เรียนภาคทฤษฎใีนโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
 3.2 ฝึกปฏิบัติงานในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
 (โดยโรงเรียนเป็นฝ่ายจัดหาเรือฝึกให้) 

 
4. ส่ิงที่จะได้รับเมือ่จบการศึกษา 
 ได้รับประกาศนียบัตรหลกัสูตรนายประจ าเรือ (ฝ่ายเดินเรือ หรือ ฝ่ายช่างกลเรือ) 
และเป็นผู้มีสิทธิสอบเพือ่ขอรับ ประกาศนียบัตรนายประจ าเรือ จากกรมเจ้าท่า 
 4.1 ฝ่ายเดินเรือ จะได้รับประกาศนียบัตรนายประจ าเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดิน
ทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า 
 4.2 ฝ่ายช่างกลเรือ จะได้รับประกาศนียบัตรนายประจ าเรือฝ่ายช่างกลของเรือกล
เดินทะเลขนาดก าลงัขับเคลือ่น 750 กโิลวตัต์หรือมากกว่า 

 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 5.1 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 180,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด) 
 (ราคารวมค่าธรรมเนียมหลกัสูตรฝึกอบรม ค่าฝึกงานนอกสถานที ่และค่า
เคร่ืองแบบ) 
 5.2 ค่าเล่าเรียนหลกัสูตร ปวส. เทอมละ 8,500 บาท ( จ านวน 4 เทอม ) 
**(เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์จะเรียนเพิม่เติม เพือ่ให้ได้วุฒิ ปวส.)** 

- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโลจิสติกส์ ส าหรับฝ่ายเดินเรือ 
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเทคนิคเคร่ืองกลเรือพาณชิย์ ส าหรับฝ่ายช่างกลเรือ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
6. ก าหนดการการรับสมัครและก าหนดการสอบ 
 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วนันีเ้ป็นต้นไป ถึง วนัที ่19 พฤษภาคม 2560 

สอบพละและสัมภาษณ์  20 พฤษภาคม 2560 

ประกาศผลสอบ 21 พฤษภาคม 2560 

มอบตัวและทำสัญญาเข้าศึกษา 27 พฤษภาคม 2560 

เปิดเรียน 5 มิถุนายน 2560 

 

 
** สอบข้อเขียน : ภาษาองักฤษ 50 ข้อ คณติศาสตร์ 50 ข้อ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 50 ข้อ 
ภาษาไทย- สังคม 50 ข้อ 
**สอบพละ : ว่ายน า้ 50 เมตร ดึงข้อ 7 คร้ัง วดิพืน้ 15 คร้ัง ซิทอพั 20 คร้ัง 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
วธีิการสมัคร 

•สมัครสอบ onlineได้ที ่http://www.cns.ac.th/admission/ 
•หรือ สมัครด้วยตวัเองที่โรงเรียนการเดนิเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ (เวลา 08:30 
- 17:00 น. จนัทร์ – เสาร์) 
 

สอบถามเพิม่เติมได้ที่ 

084-3221900        กัปตันวิชัย 

097-0195303        คุณเบิร์ด 

 02-3992860-5      โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 

 

 
Website : www.cns.ac.th 
Facebook :chemstarnauticalschool 
Line ID :@chemstar 

 
 

http://www.cns.ac.th/admission/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cns.ac.th%2F&h=nAQEuCNrnAQHFVTrOzjeLqHG6ktCmL099eBCSobdtjEyKtw&enc=AZOUC7XNZmAjs6b2lLA9ci-1vGZwR2FaDtmlhquIA9gd3_uvhs79ItdP5A0t-Asj0tl8rDWmni03Hxqk8hF48YrHDBtRLd95Cn3s8y626aof5cMaiCZPUFOlUsP2L6BpE6wbQbhWilZmhkHbrbsnDsvQl2iP50yxH_m24zMya7fblSvaTZP-5kGQhkvRgim8OFOvyWk4Fqq6BZzhy-cHHAmI&s=1


 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนการเดนิเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ  
21/219 ซอยบางนาตราด 14 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา  
จังหวดั กรุงเทพมหานคร 10260   

 
แผนที่โรงเรียนการเดนิเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 

 
 




