
 
     

 
 

 

ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ที่  60 /2564 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) ประจ าปีการศึกษา 2565 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  กรมเจ้าท่า 
................................................... 

  ด้วยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จะด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป 
เพ่ือท าการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 โดยมี
รายละเอียดดังนี้.- 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
1.1 เป็นชาย สัญชาติไทย ความสูงไม่ต่ ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร  หรือ เป็นหญิง สัญชาติ

ไทย ความสูงไม่ต่ ากว่า ๑55 เซนติเมตร  
1.2 เป็นผู้มีสายตาปกติ ไม่บอดสี และมีระดับการมองเห็น ตามมาตรฐานขั้นต่ าการ

มองเห็น เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
1.3 เป็นผู้มีความสามารถในการว่ายน้ าได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้  
1.4 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ รวมทั้งโรคไวรัสตับอักเสบบี 

ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่มีรอยสักบนร่างกาย และ
ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพคนประจ ำเรือที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล 
พ.ศ. 2558 

1.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.6 เป็นผู้ไม่เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
1.7 ต้องไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออก จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอ่ืนใด เพราะ

เหตุประพฤติชั่ว เพราะการกระท าความผิด หรือผิดวินัย หรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยกระท า
การทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใด ๆ 

1.8 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา 2564  โดยต้องเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา 

2.1 ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 และ 
2.2 ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 และ 
2.3 ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

ทั้งนี ้ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2544) 
3. จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕65  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบโควตา) ดังนี้ 
3.1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ   จ านวน 60 คน 
       (ชาย 50 คน , หญิง 10 คน)  
3.2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ   จ านวน 60 คน 
       (ชาย 60 คน) 
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4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
4.1 องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
   ขั้นตอนที่ ๑  สอบภาคทฤษฎี โดยสอบวิชา APTITUDE TEST  เป็นการทดสอบ 

ความถนัดด้านภาษา ด้านเหตุผล ด้านตัวเลข และด้านมิติสัมพันธ์  น้ าหนักคะแนน  20% ในรูปแบบออนไลน์ 
   ขั้นตอนที่ 2  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  (เกณฑ์ : ผ่าน/ไม่ผ่าน) ในรูปแบบออนไลน์ 
   ขั้นตอนที่ 3  เข้ารับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

ก าหนด  (เกณฑ์ : ผ่าน/ไม่ผ่าน)   
4.2 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะพิจารณาการคัดเลือกเข้าศึกษาเฉพาะผู้ที่มีผลการสอบครบ

ตามองค์ประกอบเท่านั้น ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามที่ก าหนด ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะไม่พิจารณา 
4.3 เกณฑ์ในการคัดเลือก 
   ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก โดยประมวลผลคะแนน

จากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
  4.3.1  เข้าสอบภาคทฤษฎี ประมวลผลคะแนนจากคะแนนสอบวิชา APTITUDE  

TEST (ด้านภาษา/เหตุผล/ตัวเลข/มิติสัมพันธ์) น้ าหนักคะแนน 20%  กับผลการเรียนรวมเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 
และค่าผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ น้ าหนัก
คะแนน 80%  

  4.3.2  สอบสัมภาษณ์ 
  4.3.3  เข้ารับการตรวจร่างกาย 
  4.3.4  เรียงล าดับคะแนนของผู้สมัครแต่ละหลักสูตร จากคะแนนสูงสุดไปต่ าสุด 
  4.3.5  ประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็น 

ล าดับแรก จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล าดับสุดท้ายของจ านวนรับแต่ละหลักสูตร รวมล าดับส ารอง ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกจะต้องมีผลการตรวจร่างกาย “ผ่าน” และผลการสอบสัมภาษณ์ “ผ่าน” จึงจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็น 
ผู้มีสิทธิเข้าท าสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และจะเรียกท าสัญญาวันที่ 29 มกราคม 2565 

5. วิธีการสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
5.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th  

ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม ๒๕64    และช าระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคาร ภายในวันที่ 30  
ธันวาคม 2564 พร้อมเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ยืนยันสิทธิ ผู้สมัครควรอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วนทุกหน้า 

5.2  เมื่อด าเนินการช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว  ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่พิมพ์จาก 
อินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งติดรูปถ่าย แนบเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาตามรายละเอียดในข้อ ๕.๓ และ
ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ EMS ด่วนพิเศษ ไปยัง “กลุ่มบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เลขที่ 120  
ซอยเทศบาล 6 หมู่ 7 ต าบลบางด้วน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270”  โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัคร
สอบคัดเลือก” ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕64 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ของวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕64 เป็น 
วันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

5.3  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
5.3.1  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย 
5.3.2  ส าเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง ว่าเป็นหลักสูตร 

การศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 

5.3.2.1  วิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
5.3.2.2  คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
5.3.2.3  ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
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6. การคัดเลือกเข้าศึกษา 
6.1 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะประกาศรายชื่อ เลขประจ าตัวสอบ ที่นั่งสอบ ในวันที่  

5 มกราคม ๒๕65 ที่เว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th 
6.2 ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มกราคม ๒๕65 

ในรูปแบบออนไลน์ 
6.3 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ก าหนด ในวันที่ 15-20 มกราคม 2565  และต้องส่งผลการตรวจร่างกายที่ระบุว่ามีผลการตรวจร่างกาย 
“ผ่าน”  ในวันที่ 22 มกราคม ๒๕65 

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย 
7.1 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ในวันที่ 

25 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th 
7.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตาม 7.1  จะต้องมารายงานตัวและท าสัญญา

เข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ในวันที่ 29 มกราคม ๒๕65  ที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
8. การรายงานตัวและท าสัญญาเข้าศึกษาในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

8.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ให้มารายงานตัวตามประกาศของศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีในข้อ 7.  ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ท าสัญญาเข้าศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

8.2 หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่รายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันและ
เวลาที่ก าหนด จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

8.3 ผู้ที่เป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีตามข้อ 8.1 หากปรากฏ
ในภายหลังว่า ไม่ส าเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติที่ก าหนด จะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
โดยให้น าหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติด้านการศึกษา ฉบับจริง มาแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา 

8.4 ผู้ที่มารายงานตัว และท าสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี ถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีโดยสมบูรณ์ 

8.5 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวีทุกนายจะต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕65  ในวันท าสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

8.6 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกคน จะต้องพักอาศัยในหอพักของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
9. เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ 

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวีทุกนายจะต้องใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามที่
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก าหนด 

10. การปฐมนิเทศ 
 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกคนพร้อมผู้ปกครองจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่ 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก าหนด 
11. ก าหนดเปิดภาคการศึกษา 

 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒565  ในวันที่  
27 มิถุนายน ๒๕65 

12. การเปลี่ยนแปลงก าหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป  ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศ 
ที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังไม่ได้ 
 
 

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



