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ประกาศศูนยฝกพาณิชยนาวี 
ที่ 10/2557 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย  ประจําปการศึกษา 2557 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี  กรมเจาทา 
................................................... 

  ดวยศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม จะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป 
เพื่อทําการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเดินเรอืพาณิชย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
1.1 เปนชาย สัญชาติไทย เปนผูมีความประพฤติดี ความสูงไมต่ํากวา ๑๖๐ เซนตเิมตร 
1.2 เปนผูมีสายตาปกติ ไมบอดสี และมีสายตาในการมองเหน็ เมื่อไมสวมแวนหรือ 

คอนแทคเลนส ไมต่ํากวา ๐.๑ (๒๐/๒๐๐) 
1.3 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณ มีความสามารถในการวายน้ําไดเปนอยางดี สามารถ

ปฏิบัติงานในทะเลได ไมเปนโรคติดตอที่สงัคมรงัเกียจ 
1.4 ไมเปนผูมีรางกายทพุพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  

ไมมีรอยสักบนรางกาย 
1.5 ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติช่ัว 

เพราะการกระทําความผิด หรอืผิดวินัย หรอืมีความประพฤติไมเรียบรอย 
1.6 ไมเปนผูเคยกระทําการทจุริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันใด ๆ 
1.7 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนญู โดยความ

บรสิุทธิ์ใจ 
  คุณสมบัติขางตนหากตรวจสอบแลวพบวา ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวน หรอืปรากฏวาเปน
ความเท็จ ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือภายหลังทีเ่ขาเปนนักเรียนเดินเรอืพาณิชยแลวก็ตาม ใหถือวาสละสิทธิในการ
สอบคัดเลือก หรือหมดสภาพจากการเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชยทันที โดยจะไมคืนเงินคาธรรมเนียม 
ทุกรายการ ไมวากรณีใด ๆ ผูมสีิทธิเขาศึกษาเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชยจะตองผานกระบวนการสอบคัดเลือก
ของศูนยฝกพาณิชยนาวีทุกรายวิชาและทุกขั้นตอน 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
2.1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย หลกัสูตรวิทยาการเดินเรือ 

2.1.1 สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ (ม.๖)  เรียนวิชาฟสิกส เคมี  
และชีววิทยา โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ํากวา ๒.25 

2.1.2 อายุไมเกิน ๒๑ ป โดยนับจากป พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต พ.ศ. 2536) 
2.2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย หลกัสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ (ม.๖)  เรียนวิชาฟสิกส เคมี  
และชีววิทยา โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ํากวา ๒.25 

2.2.2 อายุไมเกิน ๒๑ ป โดยนับจากป พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต พ.ศ. 2536) 
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2.3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย หลกัสูตรประกาศนียบัตรนายประจาํเรือฝายเดินเรือ 
2.3.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเทาข้ึนไป  

โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ที่นํามาใชสมัครไมต่ํากวา 2.25 
2.3.2 อายุไมเกิน 30 ป โดยนับจากป พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต พ.ศ. 2527) 

2.4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย หลกัสูตรประกาศนียบัตรนายประจาํเรือฝายชางกลเรือ 
2.4.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเทาข้ึนไป  

โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ที่นํามาใชสมัครไมต่ํากวา 2.25 
2.4.2 อายุไมเกิน 30 ป โดยนับจากป พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต พ.ศ. 2527) 

3. จํานวนท่ีจะรับเขาศึกษา 
ในปการศึกษา ๒๕๕๗  ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะรบับุคคลเขาศึกษา ดังนี้ 
3.1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย หลกัสูตรวิทยาการเดินเรือ  จํานวน 100 คน 
3.2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย หลกัสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  จาํนวน 50 คน 
3.3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย หลกัสูตรประกาศนียบัตรนายประจาํเรือฝายเดินเรือ  

จํานวน 25 คน 
3.4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย หลกัสูตรประกาศนียบัตรนายประจาํเรือฝายชางกลเรือ  

จํานวน 25 คน 

4. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 
4.1 องคประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 
  ขั้นตอนที่ ๑ สอบพลศึกษา 

๑)  สอบพลศึกษา  ผาน/ไมผาน  โดยการสอบวายนํ้า ระยะทาง ๒๕ เมตร 
ใชเวลาไมเกิน ๒๕ วินาที จากจุดเริม่ตน จนถึงผูสอบใชมือหรือสวนหนึ่งสวนใดของรางกายแตะขอบสระซึ่งเปน
เสนชัย  ผูที่วายไมถึงหรือทําเวลาเกินกวาที่กําหนด ถือวา สอบพลศกึษาตก  กรณีสอบพลศกึษาตก จะไมมสีิทธิ
เขาสอบภาคทฤษฎ ี

  ขั้นตอนที่ ๒ สอบภาคทฤษฎี 
๑)  สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพ (APTITUDE TEST) ดานภาษา ดานเหตุผล 

ดานตัวเลข และดานมิติสมัพันธ (น้ําหนักคะแนน  10%) 
๒)  สอบวิชาภาษาอังกฤษ  1๐๐  คะแนน (น้ําหนักคะแนน  30 %) 
๓)  สอบวิชาคณิตศาสตร  1๐๐  คะแนน (น้ําหนักคะแนน  30 %) 
๔)  สอบวิชาวิทยาศาสตร  ๑๐๐  คะแนน (น้ําหนักคะแนน  30 %) 

  ขั้นตอนที่ ๓ สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 
๑)  สอบสมัภาษณ  ผาน/ไมผาน 
๒)  ตรวจรางกาย   ผาน/ไมผาน 

4.2 ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะพิจารณาการคัดเลือกเขาศึกษาเฉพาะผูที่มผีลคะแนนครบ
ตามองคประกอบเทานั้น ผูสมัครที่ไมมีผลคะแนนตามทีก่ําหนด ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะไมพิจารณาคัดเลือก 

4.3 ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะคัดเลอืกผูมสีิทธิ์เขาสอบคัดเลือก โดยใชรูปแบบดงันี ้
4.3.1 ประมวลผลคะแนนจากเกณฑที่กําหนดไว 

สอบพลศึกษาผานตามเกณฑ เขาสอบภาคทฤษฎี ประมวลผลคะแนนจาก
ผลคะแนนวิชาความถนัดทางวิชาชีพ, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร ใหเปนคะแนน
รวม ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
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4.3.2 เรียงลําดับคะแนนของผูสมัครในแตละหลักสูตร จากผูที่ไดคะแนนสูงสุด
ไปต่ําสุด 

4.3.3 คัดเลือกผูที่มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณและตรวจรางกายตามจํานวนรับ โดย
พิจารณาจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนลําดับแรก จนถึงผูที่ไดคะแนนในลําดับสุดทายของจํานวนรับแตละหลักสูตร 
ผูที่มีคะแนนตอจากนั้นจะไดรับการขึ้นบัญชีผูมสีิทธิเขาทําสญัญาเขาศึกษา ลําดับสํารอง ตามจํานวนที่ศูนยฝก
พาณิชยนาวีกําหนด โดยจะตองสอบสัมภาษณและรอตรวจรางกาย 

5. วิธีการสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
5.1 ผูสมัครตองศกึษาวิธีการสมัคร และกรอกขอมูลการสมัครที่เว็บไซต 

http://www.mmtc.ac.th ระหวางวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และชําระเงินคาสมัครสอบทางธนาคาร
ตามที่กําหนด พรอมเก็บหลกัฐานการชําระเงิน ไวยืนยันสิทธิ 

5.2 เมื่อดําเนินการชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว  ผูสมัครจะตองสงใบสมัครที่พิมพ
จากอินเทอรเน็ตพรอมทั้งติดรปูถาย แนบเอกสารประกอบการสมัคร ไดแก วุฒิการศึกษาตามรายละเอียดในขอ 
๕.๓ และสงเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย EMS ดวนพิเศษ ไปยัง “สวนบริการการศึกษา ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
เลขที่ 120 ซอยเทศบาล 6 หมู 7 ตําบลบางดวน อําเภอเมอืง จังหวัดสมทุรปราการ 10270”  โดยวงเล็บ 
มุมซองวา “สมัครสอบคัดเลือก” ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  (ถือเอาวันประทบัตราไปรษณียของวันที่ 
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนวันสุดทายของการรับสมัคร) 

5.3 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
5.3.1 ใบสมัครที่พมิพออกจากอินเทอรเน็ต พรอมติดรูปถาย 
5.3.2 สําเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใช

หนังสือรบัรองการศึกษา ตองระบุรายละเอียดวา สําเรจ็การศึกษาหลักสูตรใด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPAX) ที่นํามาใชสมัครไมต่ํากวา 2.25 

5.3.3 สําเนาทะเบียนบาน ฉบับเจาบานที่มีชื่อผูสมัคร ๑ ฉบับ รับรองสําเนา
ถูกตอง 

5.3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง 

6. การคัดเลือกเขาศึกษา 
6.1 ขั้นตอนที่ ๑ สอบพลศึกษา 

6.1.1 ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะประกาศรายชื่อ เลขประจําตัวสอบ ทีน่ั่งสอบ วันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต http://www.mmtc.ac.th 

6.1.2 ผูสมัครจะตองเขาสอบพลศกึษา  ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี  (กรณีสอบพลศึกษาตก จะไมมสีิทธิเขาสอบภาคทฤษฎี) 

6.2 ขั้นตอนที่ ๒ สอบภาคทฤษฎี 
6.2.1 ผูสมัครจะตองเขาสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

ที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
6.3 ขั้นตอนที่ ๓ สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 

6.3.1 ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาสอบสัมภาษณและ
ตรวจรางกาย  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต http://www.mmtc.ac.th 

6.3.2 ผูผานการคัดเลือกจะตองเขาสอบสัมภาษณและตรวจรางกายเพื่อ
คัดเลือกเขาศึกษา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
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7. ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดทาย 
7.1 ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกและมสีิทธิ์เขาทํา

สัญญาการเขาศึกษาเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย ในวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต 
http://www.mmtc.ac.th 

7.2 ผูผานการสอบคัดเลือกและมสีิทธิเ์ขาทําสญัญา จะตองมาดําเนินการทําสญัญาการ
เขาศึกษาเปนนักเรียนเดินเรือในวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  ที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

8. เงื่อนไขการเขาศึกษาในศูนยฝกพาณิชยนาวี 
8.1 ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตามประกาศของศูนยฝกพาณิชยนาวีในข้ันสุดทาย  

ถือวา เปนผูมสีิทธิ์ทําสัญญาเขาศึกษาเปนนกัเรียนเดินเรือพาณิชย และขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย 
8.2 ผูที่เปนนักเรียนเดินเรือพาณิชยของศูนยฝกพาณิชยนาวีตามขอ ๘.๑ หากปรากฏวา

ในวันทําสัญญาเขาศึกษา ยังไมสําเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติที่กําหนด จะไมมสีิทธิ์ทําสัญญาเขาศึกษาเปน
นักเรียนเดินเรือพาณิชย ในศูนยฝกพาณิชยนาวี 

8.3 ผูที่ทําสัญญาเขาศึกษา และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย 
ของศูนยฝกพาณิชยนาวี ถือวามีศักดิ์ และสิทธิ์เปนนักเรียนเดินเรือพาณิชยของศูนยฝกพาณิชยนาวีโดยสมบูรณ 

8.4 หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติดานการศึกษา ใหนําฉบบัจริงมาแสดงในวันที่ทําสัญญา
การเขาศึกษา หากไมมหีลกัฐานมาแสดง จะไมมสีิทธิทําสญัญาเขาศึกษา รายละเอียดจะประกาศใหทราบใน
โอกาสตอไป 

8.5 นักเรียนเดินเรือพาณิชย ชั้นปที่ ๑ ทุกหลักสูตร จะตองพกัอยูอาศัยในหอพกัของ
ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยางนอย ๑ ปการศึกษา 

9. การรายงานตัวเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย 
9.1 ผูที่ไดรบัการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย ใหรายงานตัวตามประกาศ

ของศูนยฝกพาณิชยนาวี 
9.2 ถาผูที่ไดรับคัดเลือกไมรายงานตัวและชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายในวันและเวลา

ที่กําหนด จะถือวา ผูนั้นสละสทิธิ์การเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย 

10. เครื่องแตงกายและเครื่องใช 
ผูที่ไดรบัการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย จะตองใชเครื่องแตงกายและเครื่องใช 

ตาง ๆ ตามที่ศูนยฝกพาณิชยนาวีกําหนด 

11. การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียน 
11.1 การปฐมนิเทศ 

นักเรียนเดินเรือพาณิชยทุกคนจะตองเขารับการปฐมนเิทศตามประกาศของ 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

11.2 การลงทะเบียนเรียน 
นักเรียนเดินเรือพาณิชยนาวีทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ ๑  

ปการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันทําสัญญาเขาศึกษาเปนนกัเรียนเดินเรือพาณิชย 



(นางสาวยุวัน  กมลเวชช) 
หัวหนากลุมมาตรฐานการศกึษา รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการศูนยฝกพาณิชยนาวี 

สําเนาถูกตอง 
 

(นางภาวนา  พงษปริตร) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
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12. กําหนดวันเปดภาคเรียน 
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะปรบัเปลี่ยนเวลาภาคการศึกษา 

ทุกหลักสูตร ทุกช้ันป ใหสอดคลองกับระบบสากลและประชาคมอาเซียน โดยภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา  
๒๕๕๗  จะเปดวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

13. การเปลี่ยนแปลงกําหนดการและรายละเอียดตาง ๆ 
ศูนยฝกพาณิชยนาวีสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการและรายละเอียดตาง ๆ  

ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศใหทราบตอไป  ฉะนั้น จึงเปนหนาที่ของผูสมัครทีจ่ะตองติดตามประกาศ 
ที่เกี่ยวของอยูเสมอ จะอางวาไมทราบประกาศในภายหลังไมได 

  ศูนยฝกพาณิชยนาวีดําเนินการสอบคัดเลือกตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความรู ความ 
สามารถ และความเปนธรรม  วิธีการดําเนินการทุกขั้นตอนจะเปนรปูคณะกรรมการทัง้สิ้น  ผูสมัครจะตองใช
ความรูความสามารถของตนเองเทานั้น อยาไดหลงเชื่อและยอมเสียทรัพยสินแกผูที่อางวา สามารถชวยเหลือ
ใหสอบได  โปรดระวังกลุมมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสหลอกลวง 

  สําหรับการชําระคาธรรมเนียม หรือคาใชจายใด ๆ ก็ตามใหกับศูนยฝกพาณิชยนาวี ศูนยฝก 
พาณิชยนาวีขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินทกุรายการไมวากรณีใด ๆ ไมมีกรณียกเวน ไมวาการใชจาย หรือ 
กิจกรรมนัน้ ๆ จะดําเนินการไปแลว หรือยงัไมเริ่มดําเนินการก็ตาม 

  อนึ่ง สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๘  ศูนยฝกพาณิชยนาวีจะทําการปรับปรงุคุณสมบัติผูเขาศึกษา 
ตลอดจนกระบวนการสอบคัดเลือก  โดยจะประชาสมัพันธใหทราบตอไป 

  รายละเอียดอื่น ๆ สอบถามไดที่ ศูนยฝกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ ๒๗๕๖ 
๔๙๗๑ ถึง ๘๐ ตอ 109  หรือ  E-Mail: infopr@mmtc.ac.th  หรือทางเว็บไซต http://www.mmtc.ac.th  
หรือทางเฟซบุก: ThaiMMTCFan 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่  28  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 
     (ลงชื่อ)  ยุวัน  กมลเวชช 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาวนา/คัด/ทาน 
 

 



กิจกรรม สถานที่ วัน เดือน ป
 ประกาศรับสมัคร  ทาง Website : www.mmtc.ac.th 1 มีนาคม-๓๐ เมษายน 2557
 รับสมัคร  ทาง Website : www.mmtc.ac.th 1-30 เมษายน 2557
 ชําระเงินคาสมัคร  ชําระผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1-30 เมษายน 2557
 สงหลักฐานการสมัคร  ทางไปรษณีย 1 เมษายน - ๕ พฤษภาคม 2557
 ประกาศรายชื่อ,เลขประจําตัวสอบ,ที่น่ังสอบ  ทาง Website : www.mmtc.ac.th 12 พฤษภาคม 2557
 สอบพลศึกษา  ศูนยฝกพาณิชยนาวี 14 พฤษภาคม 2557
 สอบทฤษฎี 4 วิชา  ศูนยฝกพาณิชยนาวี 15-16 พฤษภาคม 2557
 ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ และ 
    ตรวจรางกาย

 ทาง Website : www.mmtc.ac.th 27 พฤษภาคม 2557

 สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย  ศูนยฝกพาณิชยนาวี 30 พฤษภาคม 2557
 ประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิ์ทําสัญญาเขาศึกษา  ทาง Website : www.mmtc.ac.th 6 มิถุนายน 2557
 ทําสัญญาเขาศึกษาเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 14-15 มิถุนายน 2557
 ปรับพื้นฐานวิชาการ และปรับปรุงบุคลิกภาพ
 นักเรียนเดินเรือพาณิชยเขาศึกษาใหม

 ศูนยฝกพาณิชยนาวี 22 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2557

 เปดภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557  ศูนยฝกพาณิชยนาวี 4 สิงหาคม 2557

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย ปการศึกษา 2557


