
 

 

 

 

 

ระเบียบการรับสมัครโควตาทหารปลดประจ าการ 

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายประจ าเรือ ของโรงเรียนการเดนิเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 

ฝ่ายเดนิเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ 

ประจ าปีการศึกษา 2560



 
 

 
 

 

ระเบยีบการรับสมัครสอบโควตาทหารปลดประจ าการ 

หลกัสูตรประกาศนียบฅัร นายประจ าเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รุ่นที่ 5 

หลกัสูตรนายประจ าเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตนักรอสหรือมากกวา่ และหลกัสูตรนายประจ า
เรือ ฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดก าลงัขบัเคลื่อน 750 กิโลวตัตห์รือมากกวา่ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทาง 
การศึกษาใหแ้ก่  ทหารปลดประจ าการท่ีมีความสนใจท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่ต้องสอบ ภาคทฤษฎี   

1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1. ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จ ากดัสาขาวชิา 
1.2. ปลดประจ าการภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ( หรือปีก่อนหนา้ได ้) 
1.3. อายุ 18-25 ปี 
1.4. มีความสูงไม่ต ่ากวา่ 160 เซนติเมตร 
1.5. เป็นผูมี้ความประพฤติดี  
1.6. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีสายตาไม่บอดสี และ สายตาสั้นไม่เกิน 200  
1.7. เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และ ไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1.1. รูปถ่าย 1.5 น้ิว      จ านวน 2 รูป 
2.1.2. ส าเนาใบปลดประจ าการ (สด. 43)    จ านวน 2 ฉบบั 
2.1.3. ส าเนาวฒิุการศึกษา     จ านวน 2 ฉบบั 
2.1.4. ส าเนาบตัรประชาชน     จ านวน 2 ฉบบั 
2.1.5. ส าเนาทะเบียนบา้น     จ านวน 2 ฉบบั 
2.1.6. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถา้มี)    จ านวน 2 ฉบบั 
2.1.7. ส าเนาบตัรประชาชน บิดา-มารดา    จ านวน 2 ฉบบั 
2.1.8. ส าเนาทะเบียนบา้นบิดา-มารดา    จ านวน 2 ฉบบั 



 

 
 
 

 
 
 

 

3. ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะตลอดหลกัสูตร 2ปี โดยแบ่งเป็น 
3.1. ช่วงการเรียนภาคทฤษฎีในโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพเป็นระยะเวลา 1ปี 
3.2. ช่วงการฝึกปฎิบติงานในเรือกลเดินทะเลระหวา่งประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี  
 (โดยโรงเรียนเป็นฝ่ายจดัหาเรือฝึกให ้) 

 
 
4. ส่ิงที่จะได้รับเม่ือจบการศึกษา 

ไดรั้บประกาศนียบตัรหลกัสูตรนายประจ าเรือ (ฝ่ายเดินเรือ หรือ ฝ่ายช่างกลเรือ) และเป็นผูมี้สิทธ์ิเพ่ือท าการ
สอบขอรับ ประกาศนียบตัรนายประจ าเรือ จากกรมเจา้ท่า 

4.1. ฝ่ายเดินเรือจะไดรั้บประกาศนียบตัรนายประจ าเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500ตนักรอส
หรือมากกวา่ 

4.2. ฝ่ายช่างกลเรือ จะไดรั้บประกาศนียบตัรนายประจ าเรือฝ่ายช่างกลเรือของเรือกลเดินทะเลขนาดก าลงั 
ขบัเคลื่อน 750 กิโลวตัตห์รือมากกวา่ 

 

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

5.1. ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 180,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด) 
** ราคารวมค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ และค่าเคร่ืองแบบ ** 

5.2. ค่าเล่าเรียนหลกัสูตร ปวส. เทอมละ 8,500 บาท ( จ านวน 4 เทอม ) 
** เฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือใหใ้ดว้ฒิุ ปวส. ** 
- วฒิุการศึกษา ปวส. สาขาโลจิสติกส์ ส าหรับฝ่ายเดินเรือ (ทวภิาคี) 
- วฒิุการศึกษา ปวส. สาขาเทคนิคเคร่ืองกลเรือพาณิชย ์ส าหรับฝ่ายช่างกลเรือ (ทวภิาคี) 

  



 
 
 
 
 

 
6. ขั้นตอนในการสมัคร 

6.1. ลงทะเบียนสมคัรออนไลน์ ท่ี  h t t p ://cn s .ac .th /a d m issi o n /in d e x2 .p h p  
6.2. หรือ สมคัรดว้ยตวัเองท่ี โรงเรียนการเดินเรือ เคมสตาร์ กรุงเทพ 
 ( เวลา 08.30 – 17.00 น / วนัจนัทร์-วนัเสาร์ ) 

7. ฅารางการรับสมัคร 

 
** การทดสอบพละมีดงัน้ี วา่ยน ้า 50 เมตร,   ดึงขอ้ 7 คร้ัง,   วดิพ้ืน 15 คร้ัง,   ซิทอพั 20 คร้ัง 

 
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที ่  

 084-3221900     ÂòÜÖòÚèõËòã 

 097-0195303   ÅùÔÿÛõä°Õ 

 
 

 

 
   

  เปิดรับสมคัรโควตา ตั้งแต่วนัน้ี จนถึง วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

  ประกาสรายช่ือผูผ้่านโควตา วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2560 

  ประกาศผลสอบบ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2560 

  มอบตัวและทำสัญญาเข้าศึกษา วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 

  มอบตวัและท าสญัญาเขา้ศึกษา วนัท่ี 09 มิถุนายน 2560 

 
 
 

http://cns.ac.th/admission/index2.php


 
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ  

21/219-222 ซ. บางนา - ตราด 14 ถ.บางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

แผนที่โรงเรียน 

 




