ระเบียบการรับสมัคร เพือ่ สอบคัดเลือก
เข้ าเป็ นนักเรียนนายประจาเรือ ของโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ
ฝ่ ายเดินเรือ และ ฝ่ ายช่ างกลเรือ
ประจาปี การศึกษา 2560

ระเบียบการรับสมัครสอบ หลักสู ตรประกาศนียบัตร
นายประจาเรือ และฝ่ ายช่ างกลเรือ รุ่ นที่ 5
หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจาเรื อฝ่ ายเดินเรื อของเรื อกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรื อมากกว่าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรนายประจาเรื อฝ่ ายช่างกลของเรื อกลเดินทะเล ขนาดกาลังขับเคลื่อน 750กิโลวัตต์หรื อมากกว่า

1. คุณสมบัตกิ ารสมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 /ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า ไม่ จากัดสาขาวิชา
1.2 มีความสู งไม่ ต่ากว่ า 160 เซนติเมตร
1.3 เพศชาย สั ญชาติไทย มีอายุ 18 - 25 ปี
1.4 เป็ นผู้มีความประพฤติดี
1.5 ต้ องเป็ นผู้มีสายตาไม่ บอดสี และสายตาสั้ นไม่ เกิน 200
1.6 เป็ นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ เกีย่ วของกับยาเสพติด

2. เอกสารในการสมัคร
2.1. สาเนาบัตรประชาชน
2.2. สาเนาทะเบียนบ้ าน
2.3. สาเนาวุฒิการศึกษา
2.4. สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล (ถ้ ามี)
2.5. รู ปถ่ าย 1.5 นิว้
2.6. สาเนาบัตรประชาชน บิดา – มารดา
2.7. สาเนาทะเบียนบ้ าน บิดา – มารดา

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

3. ระยะเวลาในการเข้ าศึกษา
หลักสู ตร 2 ปี โดยแบ่ งเป็ น
3.1 เรียนภาคทฤษฎีในโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุ งเทพ เป็ นระยะเวลา 1 ปี
3.2 ฝึ กปฏิบัติงานในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ เป็ นระยะเวลา 1 ปี
(โดยโรงเรียนเป็ นฝ่ ายจัดหาเรือฝึ กให้ )

4. สิ่งที่จะได้ รับเมือ่ จบการศึกษา
ได้ รับประกาศนียบัตรหลักสู ตรนายประจาเรือ (ฝ่ ายเดินเรือ หรือ ฝ่ ายช่ างกลเรือ)
และเป็ นผู้มีสิทธิสอบเพือ่ ขอรับ ประกาศนียบัตรนายประจาเรือ จากกรมเจ้ าท่า
4.1 ฝ่ ายเดินเรือ จะได้ รับประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ ายเดินเรือของเรือกลเดิน
ทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า
4.2 ฝ่ ายช่ างกลเรือ จะได้ รับประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ ายช่ างกลของเรือกล
เดินทะเลขนาดกาลังขับเคลือ่ น 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.1 ค่ าเล่ าเรียนตลอดหลักสู ตร 180,000 บาท (แบ่ งจ่ ายเป็ น 4 งวด)
(ราคารวมค่ าธรรมเนียมหลักสู ตรฝึ กอบรม ค่ าฝึ กงานนอกสถานที่ และค่ า
เครื่องแบบ)
5.2 ค่ าเล่ าเรียนหลักสู ตร ปวส. เทอมละ 8,500 บาท ( จานวน 4 เทอม )
**(เฉพาะผู้ทปี่ ระสงค์ จะเรี ยนเพิม่ เติม เพือ่ ให้ ได้ วุฒิ ปวส.)**
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโลจิสติกส์ สาหรับฝ่ ายเดินเรือ
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ สาหรับฝ่ ายช่ างกลเรือ

6. กาหนดการการรับสมัครและกาหนดการสอบ
เปิ ดรับสมัคร

ตั้งแต่ วนั นีเ้ ป็ นต้ นไป ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

สอบพละและสัมภาษณ์

20 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลสอบ

21 พฤษภาคม 2560

มอบตัวและทำสัญญาเข้าศึกษา

27 พฤษภาคม 2560

เปิดเรียน

5 มิถุนายน 2560

** สอบข้ อเขียน : ภาษาอังกฤษ 50 ข้ อ คณิตศาสตร์ 50 ข้ อ วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป 50 ข้ อ
ภาษาไทย- สั งคม 50 ข้ อ
**สอบพละ : ว่ายนา้ 50 เมตร ดึงข้ อ 7 ครั้ง วิดพืน้ 15 ครั้ง ซิทอัพ 20 ครั้ง

วิธีการสมัคร
•สมัครสอบ onlineได้ ที่ http://www.cns.ac.th/admission/
•หรือ สมัครด้ วยตัวเองที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ (เวลา 08:30
- 17:00 น. จันทร์ – เสาร์ )

สอบถามเพิม่ เติมได้ ที่
084-3221900

กัปตันวิชัย

097-0195303

คุณเบิร์ด

02-3992860-5 โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ

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

โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ
21/219 ซอยบางนาตราด 14 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุ งเทพ

