ปฏิทินการศึกษาศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กาหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2564
*ดูอักษรย่อได้ที่หน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา
กาหนดการ (รอบโควตา)
กาหนดการ (รอบปกติ)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 –
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 –
วันที่ 15 ธันวาคม 2563
วันที่ 31 มีนาคม 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 –
วันที่ 20 ธันวาคม 2563

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 –
วันที่ 7 เมษายน 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2563
วันที่ 5 มกราคม 2564

วันที่ 21 เมษายน 2564
วันที่ 24 เมษายน 2564

วันที่ 5 มกราคม 2564
–
วันที่ 11 มกราคม 2564
วันที่ 16-17 มกราคม 2564
วันที่ 19 มกราคม 2564
วันที่ 24 มกราคม 2564
วันที่ 30 มกราคม 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564
วันที่ 25 เมษายน 2564
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

จะแจ้งให้ทราบในวันทาสัญญาฯ

จะแจ้งให้ทราบในวันทาสัญญาฯ

วันที่ 26 มิถุนายน 2564
วันที่ 28 มิถุนายน 2564

วันที่ 26 มิถุนายน 2564
วันที่ 28 มิถุนายน 2564

**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
รายละเอียดกิจกรรม
- ประกาศรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกหลักสูตร
- กรอกข้อมูลผูส้ มัครผ่านเว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ชาระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
- ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ มาที่
กลุ่มบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
เลขที่ 120 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบและสถานที่สอบ
สอบพลศึกษา (ว่ายนา 25 เมตร ภายใน 25 วินาที และวิ่ง 1,000 เมตร
/800 เมตร ภายใน 5.30 นาที)
สอบภาคทฤษฎี วิชา Aptitude Test
สอบภาคทฤษฎี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก (ผู้มีสิทธิตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์)
ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กาหนด
ส่งผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลที่กาหนด และสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา)
ทาสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ปรับพืนฐานวิชาการและปรับบุคลิกภาพนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใหม่
ปฐมนิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชันปีที่ 1
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

หมายเหตุ :1. รอบโควตา รับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และกาลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
.1 มีผลการเรียนเฉลีย่ รวม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00 และ
.2 มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และ
.3 มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และ
.4 มีผลการเรียนเฉลีย่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
โดยเมื่อสาเร็จการศึกษา ต้องเรียนรายวิชาพืนฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ดังนี
.1 วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
.2 คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
.3 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. รอบปกติ รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา (GPAX)
ไม่ต่ากว่า 2.25 ต้องเรียนรายวิชาพืนฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูด้ ังนี
.1 วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
.2 คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
.3 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด
4. ติดตามข่าวรายละเอียดการรับสมัคร ผ่านทาง www.mmtc.ac.th หรือ www.facebook.com/ThaiMMTCFan

