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ใบสมัครนักเรียน 
หลกัสูตร : นายประจ าเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า 

ข้อมูลส่วนตัว 

  ค าน าหน้า :     ช่ือ :   นามสกลุ : 

        Title :        Name:  Surname: 

เลขท่ีบตัรประชาชน          วนัท่ีออกบตัร       วนัท่ีหมดอาย ุ

วนัเดือนปีเกิด    เชือ้ชาติ      สญัชาติ         ศาสนา             

ท่ีอยูปั่จจบุนั         หมู ่           ถนน          แขวง/ต าบล          เขต/อ าเภอ  

จงัหวดั               รหสัไปรษณีย์          โทรศพัท์บ้าน            มือถือ

น า้หนกั               กิโลกรัม.   สว่นสงู                 เซนติเมตร.   กรุ๊ปเลือด   จ านวนพี่น้อง คน ท่านบตุรเป็นคนท่ี             

บคุคลท่ีติดต่อได้ในกรณีฉกุเฉิน    เก่ียวข้องเป็น เบอร์โทร         

  สถานะทางทหาร  การศึกษา      สุขภาพร่างกาย 

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว      ม.6         ปวช.         ปวส. สายตา ปกติ        ไมป่กติ (ระบ)ุ

 ยงัไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  ปริญญาตรี  สาขา รับการผ่าตดั        เคย        ไมเ่คย (ระบ)ุ

 รับการศกึษาวิชาทหาร สถาบนั              โรคประจ าตวั         ไมมี่        มี (ระบ)ุ     
 ได้รับการยกเว้น จงัหวดั

ข้อมูลครอบครัว

บิดา  ช่ือ    นามสกลุ         มารดา  ช่ือ     นามสกลุ       

วนัเดือนปีเกิด   อาย ุ ปี          วนัเดือนปีเกิด อาย ุ ปี 

อาชีพ เบอร์ติดต่อ        อาชีพ เบอร์ติดต่อ       

เลขท่ีบตัรประชาชน          เลขท่ีบตัรประชาชน 

วนัท่ีออกบตัร   วนัท่ีหมดอายุ   วนัท่ีออกบตัร   วนัท่ีหมดอายุ

เชือ้ชาติ            สญัชาติ       ศาสนา               เชือ้ชาติ          สญัชาติ         ศาสนา     

ท่ีอยูปั่จจบุนั                 หมู ่  ถนน     ท่ีอยูปั่จจบุนั         หมู่             ถนน        

แขวง/ต าบล             เขต/อ าเภอ       แขวง/ต าบล        เขต/อ าเภอ  

จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์  จงัหวดั               รหสัไปรษณีย์        

หลักฐานประกอบการสมัคร (จดัเรียงเอกสาร และลงนามรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั) 

 - ผู้สมัคร                  - บดิา, มารดา / ผู้ปกครอง     เฉพาะเจ้าหน้าที่  ลงช่ือ       ผู้สมัคร 

     ส าเนาบตัรประชาชน 2 ชดุ            ส าเนาบตัรประชาชน 2 ชดุ                คณุสมบตัิครบถ้วน           (   )  

   ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชดุ         ส าเนาทะเบยีนบ้าน 2 ชดุ       คณุสมบตัิไมค่รบถ้วน      วนั/เดือน/ปี 

   ส าเนาวฒุิการศกึษา 2 ชดุ  ผู้ตรวจสอบ  

   รูปถ่ายขนาด 1" 4 รูป     วนั/เดือน/ปี  ลงช่ือ  ผู้รับสมัคร 

รูปถ่าย 1 นิว้
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ระเบียบการการเข้าศึกษาหลกัสูตร 

หลกัสตูรนายประจ าเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตนักรอสหรือมากกวา่ (English program) 
1. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร

1.1 ส าเร็จการศกึษาขัน้ต ่าชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 (ม.6) เทียบเทา่ หรือมากกวา่ 
1.2 มีความสงูไมต่ ่ากวา่ 160 เซนติเมตร  
1.3 เป็นชาย สญัชาติไทยมีอายไุมเ่กิน 18-25 ปี  
1.4 เป็นผู้ มีความประพฤติดี  
1.5 ต้องเป็นผู้ มีสายตาปกติไมบ่อดสี  
1.6 เป็นผู้ มีสขุภาพสมบรูณ์ ไมเ่ก่ียวข้องกบัยาเสพติด  
1.7 เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึน้ไป  

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 ส าเนาวฒุิการศกึษา 2 ชดุ  
2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ 4 ใบ  
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชดุ  
2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 2 ชดุ 

3. ระยะเวลาในการเข้าศกึษา
หลกัสตูร 2 ปี แบ่งเป็น

3.1 เรียนในโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 1 ปี  
3.2 ฝึกปฎิบตัิงานในเรือเดินทะเลฝ่ายเดินเรือ 1 ปี  
(ระหวา่งฝึกงานจะมีรายได้ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/เดือน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บับริษัทนัน้ๆ) 

สิ่งท่จีะได้รับเมื่อจบการศึกษา  
4.1 ได้รับใบประกาศนียบตัร หลกัสตูรนายประจ าเรือฝ่ ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตนักรอส 
หรือมากกวา่ และเป็ นผู้มีสิทธิสอบเพ่ือขอรับใบประกาศนียบตัรนายประจาเรือฝ่ ายเดินเรือของเรือกลเดิน 
ทะเลขนาด 500 ตนักรอส หรือมากกวา่  
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- คา่เลา่เรียนตลอดหลกัสตูร 350,000บาท
- แรกเข้า 150,000 บาท (คา่เทอม เทอมท่ี 1 + คา่เคร่ืองแบบ และคา่อปุกรณ์การเรียน)
- เทอม2 100,000 บาท ประมาณเดือน กมุภาพนัธ์ 2559
- เทอม3 100,000 บาท ประมาณเดือน มิถนุายน 2559
(ราคารวมคา่ธรรมเนียมหลกัสตูรฝึกอบรมคา่ฝึกนอกสถานท่ี และคา่เคร่ืองแบบการศกึษาแล้ว)
นกัเรียนจะต้องหาหอพกัเองเน่ืองจากเป็นนกัเรียนประเภทไป-กลบั

การสอบคัดเลือก 
1. ทดสอบทกัษะทางภาษาองักฤษ 50 ข้อ – สมัภาษณ์ เป็นภาษาองักฤษ

ก าหนดการสมัคร 
1. ปิดรับสมคัร 12 กนัยายน 2558

2. ประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าสอบ วนัท่ี 14 กนัยายน 2558

3. ทดสอบทกัษะทางภาษาองักฤษ(เช้า) – สมัภาษณ์ เป็นภาษาองักฤษ(บา่ย) วนัท่ี 19 กนัยายน 2558

4. ประกาศผลสอบวนัท่ี 21 กนัยายน 2558

5. รายงานตวั และทาสญัญาเข้าศกึษา 26 กนัยายน 2558

6. เปิดเรียน วนัท่ี 6 ตลุาคม 2558

วธีิการสมัคร 
• สมคัรด้วยตวัเองที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์กรุงเทพ เวลา 08.00-17.00 น.
หรือสง่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานการสมคัรมาทาง e-mail: nakarin@cns.ac.th
• สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 095 – 3587787 (นครินทร์), 084-3221900 (กปัตนัศภุชยั)
• สามารถสามารถสง่หลกัฐานการสมคัรได้ท่ี โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ
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