
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เรื่อง สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร

ประจําปีการศึกษา 2561
___________________________

เพ่ือให้การรับสมัคร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ตาม
แนวทางและนโยบายที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กําหนด ให้สถานศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชา
ทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 1 - ชั้นปีท่ี 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอประกาศการรับสมัครนักศึกษา
วิชาทหารประเภทโอนย้ายสถานศึกษา เลื่อนช้ันปี ซํ้าชั้น และรอรับสิทธ์ิ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ หลักฐาน
ประกอบในการสมัครและรายงานตัว ดังน้ี 

1. คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้าฝึกวิชาทหาร ชันปีที 1 (ใหม่)
1.1 มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.2 มีสัญชาติไทย 
1.3 อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ 
1.4 ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม 
1.5 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความประพฤติเรียบร้อย 

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. (แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตา) จํานวน 2 รูป

2.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร จํานวน 2 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 หรือเทียบเท่า 
2.1.8 ชําระเงินบํารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

- ชําระเงินบาํรุง 650 บาท
- ค่าทําบัตรประจําตัว 30 บาท

กรณี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไปจากสถานศึกษา ต่างประเทศ จะต้องแปลใบแสดง
ผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาไทย และลงนามรับรองสําเนาโดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
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2.2 สําหรับผู้สมัครประเภทโอนย้ายสถานศึกษา /ซ้ําชั้น /รอรับสิทธิ์ ชั้นปีท่ี 2 – 5
2.2.1. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ฉบับจริง) รับรองโดยศูนย์การกําลังสํารอง /ส่วนภูมิภาค 

ขอได้ที่มณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ต้องมีผล
ปรากฎว่า "ผ่าน" หรือ "สําเร็จการฝึกวิชาทหาร" หรือ "สอบตก"

2.2.2 รูปถ่ายสีขนาด 3 x 4 ซม. (แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร) หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตา (ท่ีถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป

2.2.3. สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) (เฉพาะนศท. ชั้นปีท่ี 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
2.2.7. สําเนาหลักฐานใบเปล่ียนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จํานวน 2 ฉบับ

2.2.8. การชําระเงินเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
- ชั้นปีที่ 2 - 3 (เล่ือนชั้นปีและตกซ้ําชั้น) ชําระเงินบํารุง 650 บาท
- ชั้นปีที่ 4 - 5 ไม่ต้องชําระค่าบํารุง

2.3 ประเภทสถานศึกษาเดิม /ซ้ําชั้น /เลื่อนชั้น มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.3.1 ใช้เฉพาะรูปถ่าย 1 รูป ขนาด 3x4 ซม. แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร ไม่สวมหมวก

ไม่สวมแว่นตา ท่ีถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป

3. การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ กองพัฒนา

นักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เพื่อนํากลับไปให้ผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามยินยอมในการสมัคร
เรียนเข้าฝึกวิชาทหาร)

4. ข้อปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 5 ไว้ผมทรงนักเรียนด้านข้าง และด้านหลังศีรษะส้ันเกรียน 

ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 3  เซนติเมตร
นักศึกษาวิชาทหารหญิง หากไว้ผมยาว ต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่าหรือปรก

บ่า จนปิดอินทนู และติดเน็ตสีดําให้เรียบร้อย 
นักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้องติดเคร่ืองหมายสถานศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต (อาร์ม รด.) เครื่องหมายประจําจังหวัด และหมายเลขช้ันปีให้เรียบร้อย ต้องแต่งกายตามระเบียบ ต้องเช่ือฟัง
และปฏิบัติตามข้อบังคับ และคําส่ัง ของโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑



(รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
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