
 
ค ำแนะน ำในกำรกรอกข้อมูลเข้ำระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรอืพำณิชย์ 

 

 
 

 เมื่อผู้สมัครเข้าสู่หน้าจอ “ระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพำณิชย์” ตามภาพด้านบนแล้ว มีค าแนะน าดังนี้.- 
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 กด  [ เลือก ]  เมื่อต้องการเข้าไปยังหน้าจอการกรอก “ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา” 

 
 
 โดยเมื่อผู้สมัครเข้าสู่หน้าจอการกรอก “ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา”  ตามภาพด้านบนแล้ว มีค าแนะน าดังนี้.- 
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ข้อที่ / ข้อมูล 

 

ผู้สมัครหลักสูตร 
วิทยำกำรเดินเรือ (ฝ่ำยเดินเรือ) 

วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (ฝ่ำยช่ำงกลเรือ) 
ข้อมูลผู้สมัคร 

ข้อ 1 ค าน าหน้า เลือกค าน าหน้าชื่อท่ีผู้สมัครต้องการใช้ 
ข้อ 2-3 ชื่อ-สกุล พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล  ผู้สมัครเป็นภาษาไทย 
ข้อ 4-5 Name-Surname พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล  ผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ 
ข้อ 6 เลขที่บัตรประชาชน พิมพ์เลขประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร โดยพิมพ์ตัวเลขติดกันจ านวน 13 หลัก เช่น 1234567898765 
ข้อ 7 วันเกิด(วว/ดด/พ.ศ.) พิมพ์วันเดือนปี พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร เช่น เกิดวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ให้พิมพ์ 31/05/2537 
ข้อ 8 วุฒิท่ีใช้สมัคร เลือก ม.6 วิทย-์คณิต 
ข้อ 9 สถาบันเดิม เลือกสถาบันการศึกษาท่ีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาท่ีจะใช้สมัครตามข้อ 8 

หากไม่ปรากฏชื่อสถาบันของท่าน กรุณาแจ้งที่โทร. 0 2756 4971-80 ต่อ 0, 505, 509, 137, 148, 150  
ในวันและเวลาราชการ 

ข้อ 10 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) 

พิมพ์เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครตามข้อ 8 เช่น 3.45 

ข้อมูลสำขำวิชำที่สมัคร 
ข้อ 11 สาขาวิชา - เลือก  วิทยาการเดินเรือ  

เมื่อต้องการสมัคร หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ 
- เลือก  วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 
เมื่อต้องการสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 

สถำนที่ติดต่อได้สะดวก 
ข้อ 12 ท่ีอยู่ (เลขท่ี,หมู่บ้าน,
ซอย,ถนน) 

พิมพ์ บ้านเลขที่,  หมู่ท่ีหรือชื่อหมู่บ้าน,  ตรอกหรือซอย,  ถนน ของผู้สมัครท่ีติดต่อได้สะดวก 
เช่น  120  ม.7  ซ.เทศบาล6 (บางนางเกรง)  ถ.สุขุมวิท 
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ข้อที่ / ข้อมูล 

 

ผู้สมัครหลักสูตร 
วิทยำกำรเดินเรือ (ฝ่ำยเดินเรือ) 

วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (ฝ่ำยช่ำงกลเรือ) 
ข้อ 13 แขวง/ต าบล พิมพ์ แขวงหรือต าบล ของผู้สมัครท่ีติดต่อได้สะดวก 

เช่น  บางด้วน 
ข้อ 14 เขต/อ าเภอ พิมพ์ เขตหรืออ าเภอ ตามท่ีอยู่ผู้สมัคร 

เช่น  เมือง 
ข้อ 15 จังหวัด เลือก จังหวัด ตามท่ีอยู่ผู้สมัคร  
ข้อ 16 รหัสไปรษณีย์ พิมพ์ รหัสไปรษณีย ์ตามท่ีอยู่ผู้สมัคร โดยพิมพ์ตัวเลขติดกันจ านวน 5 หลัก เช่น 12345 
ข้อ 17 โทร พิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อผู้สมัครหรือผู้ปกครองได้สะดวกท่ีสุด  

ควรมีอย่างน้อย 2 หมายเลข คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 
โดยพิมพ์ตัวเลขติดกันจ านวน 9 หลัก กรณีโทรศัพท์ประจ าบ้าน เช่น 027564975 

หรือโดยพิมพ์ตัวเลขติดกันจ านวน 10 หลัก กรณีโทรศัพท์มือถือ เช่น 0812345678 
ข้อ 18  E-Mail พิมพ์ E-Mail Address ท่ีสามารถติดต่อผู้สมัครได้สะดวกท่ีสุด หากมีมากกว่า 1 บัญชี ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 
ข้อ 19  ปุ่ม “บันทึก” กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือน าข้อมูลเข้าระบบรับสมัครฯ  เมื่อผู้สมัครตรวจทานข้อมูลท่ีกรอกตั้งแต่ ข้อ 1-18 ว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
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 หากผู้สมัครกดปุ่ม “บันทึก” แล้ว  การน าเข้าข้อมูลเกิดปัญหาข้อผิดพลาดขึ้น ระบบจะน าผู้สมัครกลับไป
ยังหน้าจอการกรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งแจ้งค าแนะน าเพ่ิมเติมด้วยข้อความสีแดงในบริเวณช่องที่ผู้สมัคร
กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือตัวเลือกที่ก าหนด ดังภาพด้านบน เป็นตัวอย่างกรณีที่ผู้สมัครกรอกรูปแบบ
ของวันเกิดไม่ถูกต้อง โดยกรอกเป็น 31/05/37 แต่ที่ถูกต้องเป็น 31/05/2537  ดังนั้น ผู้สมัครจึงควรแก้ไข
ข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง ก่อนท าการกดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้งหนึ่ง 



 -6- 

 
 
 เมื่อผู้สมัครกดปุ่ม “บันทึก” แล้ว  การน าเข้าข้อมูลไม่พบปัญหาใดๆ  ระบบจะน าผู้สมัครไปยังหน้าจอ
แสดงข้อมูลที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะน าเข้าระบบ ดังภาพด้านบน ซึ่งหากผู้สมัครยังต้องการแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติม 
ก็สามารถกดปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือย้อนกลับไปด าเนินการในหน้าจอที่ผ่านมาได้  แต่หากตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือท าการส่งข้อมูลผู้สมัครเข้าสู่ระบบ 
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 เมื่อผู้สมัครเห็นข้อความตามภาพด้านบน แสดงว่า ระบบได้รับข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ผู้สมัครด าเนินการตามค าชี้แจงข้างต้นให้ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ในวันที่   
8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
 
 
 

ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี 
1 พฤศจิกำยน 2562 

 
 
 

ท่ำนสำมำรถติดตำมข่ำวสำรของศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีได้ที่... 
Website ::: http://www.mmtc.ac.th 

Facebook Fan Page ::: http://www.facebook.com/ThaiMMTCFan 


