
 
 

   
    
                                   ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 
                   ประเภทโอนยา้ยสถานศึกษา /เลื่อนชั้น /ซ้ําชั้น /รอรับสิทธิ ์/และสถานศึกษาเดิม   
 
ทั้งน้ี นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ หลักฐานประกอบในการสมัครและรายงานตัว ดังน้ี  
 
 1. คุณสมบัติ ของผู้สมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร  (ชั้นปีที่ 1) 

1.1  มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
1.2  มีสัญชาติไทย   
1.3  อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์  
1.4  ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม  
1.5  มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความประพฤติเรียบร้อย  
1.6  ต้องมีค่าดัชนีมวลกาย ขนาดรอบตัว น้ําหนักและความสูงตามส่วนสัมพันธ์ และต้องผ่าน การทดสอบ 
      สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกําลังสํารอง กําหนด (เฉพาะผู้สมัครเป็น 
      นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1)  

 2. หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1  สําหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) 

2.1.1  สําเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน) ของผู้สมัคร (รับรองสําเนาโดยเจ้าบ้าน) จํานวน 2 ฉบับ  
2.1.2  สําเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน) ของบิดา มารดา (รับรองสําเนาโดยเจ้าบ้าน) จํานวน 2 ฉบับ  
2.1.3 รูปถ่ายสีขนาด 3 x 4 ซม. (แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวม 
        แว่นตา)  จํานวน 2 รูป 
2.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ  
2.1.5 ใบรับรองผลการตรวจร่างกาย (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน) ก่อนวันรับสมัคร  
2.1.6 สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด 9) สําหรับผู้มีอายุ 17 ปี ขึ้นไป จํานวน 2 ฉบับ  
2.1.7 หลักฐานแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า  

  2.1.8 ชําระเงินบํารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
   -  ชําระเงินบํารุง  650  บาท 
   -  ค่าทําบัตรประจําตัว   30  บาท  

กรณี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไปจากสถานศึกษา ต่างประเทศ จะต้องแปลใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) เป็นภาษาไทย และลงนามรับรองสําเนาโดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ 
           2.2  สําหรับผู้สมัครประเภทโอนย้ายสถานศึกษา /ซ้ําชั้น /รอรับสิทธิ์ ชั้นปีที่ 2 – 5  

2.2.1. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ฉบับจริง) รับรองโดยศูนย์การกําลังสํารอง /ส่วนภูมิภาค  
                              ขอได้ที่มณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก  หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (สวนเจ้าเชตุฯ)  

        ต้องมีผลปรากฎว่า “ผ่าน”  หรือ “สําเร็จการฝึกวิชาทหาร” หรือ “สอบตก”  
2.2.2  รูปถ่ายสีขนาด 3 x 4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม 

                    แว่นตาที่ถ่ายไม่เกิน  6 เดือน  จํานวน 2 รูป 
2.2.3.  สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) (เฉพาะนศท. ชั้นปีที่ 3)  จํานวน 2 ฉบับ 
2.2.4  สําเนาทะเบียนบ้าน    (เฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 3)  จํานวน 2 ฉบับ 

             2.2.5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 2 ฉบับ 
             2.2.6. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร   จํานวน 2 ฉบับ 
 

มีต่อด้านหลัง 



 
 
 
             2.2.7. สําเนาหลักฐานใบเปล่ียนชื่อ -สกุล  (ถ้ามี)  จํานวน 2 ฉบับ  

2.2.8. การชําระเงินเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
                 -  ชั้นปีที่ 2 - 3   (เล่ือนชั้นปีและตกซํ้าชั้น)  ชําระเงินตค่าบํารุง  650 บาท   
                   -  ชั้นปีที่ 4 - 5    ไม่ต้องชําระค่าบํารุง 
            2.3  ประเภทสถานศึกษาเดิม  /ซ้ําชั้น /เลื่อนชั้น มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
            2.3.1   ใช้เฉพาะรูปถ่าย 1 รูป ขนาด 3x4 ซม.แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ไม่สวมหมวก   
                                 ไม่สวมแว่นตา จํานวน 1 รูป  ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน        
                                 
3. การรับสมัคร 

กําหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ กองพัฒนา
นักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เพื่อนํากลับไปให้ผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามยินยอมในการสมัครเรียนเข้า
ฝึกวิชาทหาร และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร)  
 
4. ข้อปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาทหาร 
             นักศึกษาวิชาทหารชาย ปีที่ 1  – ปีที่ 3  ไว้ผมทรงนักเรียนด้านข้าง และด้านหลังศีรษะส้ันเกรียน ความยาว 
ด้านหน้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
       นักศึกษาวิชาทหารชาย ปีที่ 4 - 5 ไว้ผมทรงนักเรียนด้านข้าง และด้านหลังศีรษะส้ันเกรียน ความยาวด้านหน้าไม่
เกิน 5 เซนติเมตร 
    นักศึกษาวิชาทหารหญิง  หากไว้ผมยาว ต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่าหรือปรกบ่า จน
ปิดอินทนู  และติดเน็ตสีดําให้เรียบร้อย  
    นักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้องติดเครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(อาร์ม รด.) เครื่องหมายประจําจังหวัด และหมายเลขช้ันปีให้เรียบร้อย  ต้องแต่งกายตามระเบียบ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ และคําส่ัง ของโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกําลังสํารอง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างเคร่งครัด  

 
                                         ติดต่อผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

หมายเลขโทรศัพท์  02-2445192 , 089-8129061  Facebook  ชมรมนักศึกษาวชิา 
      ทหาร มหาวิทยาลัยสวนดสิุต , ศิริวรรณ ก๋อยสุวรรณ หรอื add line   

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


