ระเบียบการรับสมัครโควตาทหารปลดประจาการ
เพื่อสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนายประจาเรื อ ของโรงเรียนการเดินเรื อเคมสตาร์ กรุงเทพ
ฝ่ ายเดินเรื อ และฝ่ ายช่ างกลเรื อ
ประจาปี การศึกษา 2560

ระเบียบการรับสมัครสอบโควตาทหารปลดประจาการ
หลักสู ตรประกาศนียบัฅร นายประจาเรื อ และฝ่ ายช่ างกลเรื อ รุ่ นที่ 5
หลักสู ตรนายประจาเรื อของเรื อกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่า และหลักสู ตรนายประจา
เรื อ ฝ่ ายช่างกลของเรื อกลเดินทะเลขนาดกาลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรื อมากกว่า เพื่อเป็ นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ ทหารปลดประจาการที่มีความสนใจทีจ่ ะเข้ าศึกษาในหลักสู ตรดังกล่ าว โดยไม่ ต้องสอบ ภาคทฤษฎี
1. คุณสมบัติผ้ ูสมัคร
1.1. สาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 / ปวช. / ปวส. / ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ไม่จากัดสาขาวิชา
1.2. ปลดประจาการภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ( หรื อปี ก่อนหน้าได้ )
1.3. อายุ 18-25 ปี
1.4. มีความสู งไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตร
1.5. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
1.6. ต้องเป็ นผูท้ ี่มีสายตาไม่บอดสี และ สายตาสั้นไม่เกิน 200
1.7. เป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. หลักฐานการสมัคร
2.1.1. รู ปถ่าย 1.5 นิ้ว
2.1.2. สาเนาใบปลดประจาการ (สด. 43)
2.1.3. สาเนาวุฒิการศึกษา
2.1.4. สาเนาบัตรประชาชน
2.1.5. สาเนาทะเบียนบ้าน
2.1.6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
2.1.7. สาเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา
2.1.8. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา

จานวน 2 รู ป
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ

3. ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะตลอดหลักสู ตร 2ปี โดยแบ่งเป็ น
3.1. ช่วงการเรี ยนภาคทฤษฎีในโรงเรี ยนการเดินเรื อเคมสตาร์ กรุ งเทพเป็ นระยะเวลา 1ปี
3.2. ช่วงการฝึ กปฎิบติงานในเรื อกลเดินทะเลระหว่างประเทศ เป็ นระยะเวลา 1 ปี
(โดยโรงเรี ยนเป็ นฝ่ ายจัดหาเรื อฝึ กให้ )

4. สิ่ งที่จะได้ รับเมื่อจบการศึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรหลักสู ตรนายประจาเรื อ (ฝ่ ายเดินเรื อ หรื อ ฝ่ ายช่างกลเรื อ) และเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ เพือ่ ทาการ
สอบขอรับ ประกาศนียบัตรนายประจาเรื อ จากกรมเจ้าท่า
4.1. ฝ่ ายเดินเรื อจะได้รับประกาศนียบัตรนายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อของเรื อกลเดินทะเลขนาด 500ตันกรอส
หรื อมากกว่า
4.2. ฝ่ ายช่างกลเรื อ จะได้รับประกาศนียบัตรนายประจาเรื อฝ่ ายช่างกลเรื อของเรื อกลเดินทะเลขนาดกาลัง
ขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรื อมากกว่า

5. ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
5.1. ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร 180,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็ น 4 งวด)
** ราคารวมค่าธรรมเนียมการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ และค่าเครื่ องแบบ **
5.2. ค่าเล่าเรี ยนหลักสู ตร ปวส. เทอมละ 8,500 บาท ( จานวน 4 เทอม )
** เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์จะเรี ยนเพิ่มเติม เพื่อให้ใด้วฒ
ุ ิ ปวส. **
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโลจิสติกส์ สาหรับฝ่ ายเดินเรื อ (ทวิภาคี)
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิ ชย์ สาหรับฝ่ ายช่างกลเรื อ (ทวิภาคี)

6. ขั้นตอนในการสมัคร
6.1. ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ ที่ h ttp ://cn s .ac .th /a d m issi o n /in d e x2 .p h p
6.2. หรื อ สมัครด้วยตัวเองที่ โรงเรี ยนการเดินเรื อ เคมสตาร์ กรุ งเทพ
( เวลา 08.30 – 17.00 น / วันจันทร์ -วันเสาร์ )

7. ฅารางการรั บสมัคร
เปิ ดรับสมัครโควตา

ตั้งแต่วนั นี้ จนถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประกาสรายชื่อผูผ้ ่านโควตา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลสอบบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560

มอบตัวและทำสัญญาเข้าศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560

มอบตัวและทาสัญญาเข้าศึกษา

วันที่ 09 มิถุนายน 2560

** การทดสอบพละมีดงั นี้ ว่ายน้ า 50 เมตร, ดึงข้อ 7 ครั้ง, วิดพื้น 15 ครั้ง, ซิ ทอัพ 20 ครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
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โรงเรี ยนการเดินเรื อเคมสตาร์ กรุ งเทพ
21/219-222 ซ. บางนา - ตราด 14 ถ.บางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260

แผนที่โรงเรียน

