
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เร่ือง   สมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร ช้ันปท่ี ๑ - ๕ (ชาย /หญิง)

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔

___________________________

เพ่ือใหการรับสมัคร และรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนไปดวยความ

เรียบรอย ตามระเบียบการรับสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร (สวนกลาง) ตามแนวทางนโยบาย

ท่ีหนวยบัญชาการรักษาดินแดน กําหนดใหสถานศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเขา

ฝกวิชาทหาร ช้ันปที่ ๑ -ชั้นปท่ี ๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอประกาศการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประเภทโอนยาย

สถานศึกษา เล่ือนช้ันป  ซํ้าช้ัน และรอรับสิทธิ์ ท้ังนี้ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติ หลักฐานประกอบในการสมัครและรายงานตัว

ดังน้ี

            ๑. คุณสมบัติ ของผูสมัครเขาฝกวิชาทหาร ชั�นปีที�  ๑  (สมคัรใหม่)

๑.๑  มีสถานภาพเปนนักศึกษาและกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๑.๒  มีสัญชาติไทย          

๑.๓  อายุไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ

๑.๔  ไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบธรรม

๑.๕  มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง และมีความประพฤติเรียบรอย

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร

๒.๑  ผูสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปที่ ๑ (สมัครใหม)

๒.๑.๑  ใบสมัครเปน นศท.  (แบบ รด. ๑) (ทบ.๓๔๙-๐๐๑)  รับไดที่กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยยื่นความจํานงขอสมัครเขาเปน นศท.  ช้ันปที่ ๑ ดานหนา  ผูสมัครชาย และหญิง  ตองกรอก

ขอความดวยตัวบรรจง ใหถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และสมบูรณ และลงลายมือช่ือดวยตนเอง  ดานหลัง เงื่อนไขประกอบการ

สมัครเปน นศท. (เฉพาะผูสมัครชาย)  และหนังสือใหคํายินยอมของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครองตามกฎหมาย ตองเปน

บุคคลเดียวกับผูท่ีลงนามดานหนาในใบสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร (ผูสมัครหญิง ไมตองกรอกขอความในสวนดานหลังของ

ใบสมัคร)    

๒.๑.๒  สําเนาทะเบียนบาน ของผูสมัคร บิดา มารดา หรือผูปกครอบตามกฎหมาย

 คนละ ๑  ฉบับ

๒.๑.๓  รูปถายสีขนาด ๓ x ๔ ซม. แตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษา หนาตรง

ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา  จํานวน ๑ รูป

๒.๑.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

๒.๑.๕  ใบรับรองแพทย ออกโดยแพทย ท่ีมีใบอนุญาตจดทะเบียนประกอบโรคศิลปแผน

ปจจุบันช้ัน ๑  สาขาเวชกรรม โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หรือหนวยตรวจโรคทหาร

หรือสถานพยาบาลเอกชน และรับรองวา มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง ซึ่งออกใหไมเกิน ๓๐ วัน  กอนวันรับสมัครเปน นศท.

๒.๑.๖  สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด ๙)  จํานวน ๑ ฉบับ  (ถามี)



๒.๑.๗  สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)  จํานวน ๑ ฉบับ  (ถามี)

 

 

 

-  ๒  -

 

๒.๑.๘  สําเนาแสดงผลกการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา ซึ่งมีผลการศึกษา

ไมต่ํากวาท่ีกองทัพบกกําหนด โดยหัวหนาสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนผูรับรองคะแนนเฉลี่ยในหลัก

ฐาน

                                 ๒.๑.๙  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)     

                        ๒.๒  ผูสมัครโอนยายสถานศึกษา ช้ันปที่ ๑ – ๕ (ชาย/หญิง) ประเภทเลื่อนชั้น /ซํ้าชั้น /รอรับสิทธิ์  

๒.๒.๑  หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร (ฉบับจริง) รับรองโดยศูนยการนักศึกษาวิชา

ทหารหรือ ศูนยการฝก นศท. มทบ. หรือหนวยฝก นศท.จทบ. หนวยเดิม หรือ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน (สวนเจา

เชตุฯ) ตองระบุวา "สําเร็จการฝกวิชาทหาร" หรือ "สอบตก"

๒.๒.๒  รูปถายสขีนาด ๓ x ๔ ซม. แตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หนาตรง ไมสวม

หมวก ไมสวมแวนตา  ท่ีถายไมเกิน  ๖ เดือน  จํานวน ๒ รูป 

๒.๒.๓  สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.๙ เฉพาะ นศท.ชาย ชั้นปที่ ๓) จํานวน ๒ ฉบับ

๒.๒.๔  สําเนาทะเบียนบาน  (เฉพาะ นศท.ชาย ช้ันปที่ ๓)    จํานวน ๒ ฉบับ

                                ๒.๒.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน ๒ ฉบับ

                                ๒.๒.๖  สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร     จํานวน ๒ ฉบับ

                                ๒.๒.๗. สําเนาหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล  (ถามี)   จํานวน ๒ ฉบับ         

                   ๒.๓  ผูสมัครสถานศึกษาเดิม   มีสถานภาพเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

                                ๒.๓.๑   ใชเฉพาะรูปถาย ๑ รูป ขนาด ๓x๔ ซม. แตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตา ท่ีถายไมเกิน ๖ เดือน   จํานวน ๑ รูป 

                                ๒.๓.๒  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ช่ือสกุล (ถามี)       

๓.  การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

      -  รับสมัครตั้งแตวันท่ี ๑๙  กรกฎาคม –  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ  เวลา ๑๙.๓๐

– ๑๖.๓๐ น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร ๒  ช้ัน ๔  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

      -  สมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร  ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร 

กําหนดวัน เวลา จะแจงใหนักศึกษาทราบอีกครั้ง

          ๔.  การชําระเงินบํารุงเพ่ือสงเสริมการฝกวิชาทหาร

              -  นศท. ช้ันปท่ี ๑  (ใหม)  จํานวน ๖๘๐ บาท (แยกเปนเงินบํารุงฯ ๖๕๐ บาท  คาทําบัตรประจําตัว นศท. ๓๐

บาท)

                 -  นศท. ช้ันปที่  ๑ (ซํ้าช้ัน) ชั้นปท่ี  ๒ และ ๓  ชําระเงินบํารุง ๖๕๐ บาท  ชําระเงินในวันรายงานตัว

                 -  นศท. ชั้นปท่ี ๔ – ๕  ไมตองชําระคาบํารุง                      

          ๕. ขอปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาทหาร

 -  นักศึกษาวิชาทหารชาย ปท่ี ๑  – ๓  ไวทรงผมรองทรงสูง  ความยาวดานหนาไมเกิน ๕ เซนติเมตร      

 -  นักศึกษาวิชาทหารชาย ปท่ี ๔ – ๕  ไวทรงผมรองทรงสูง  ความยาวดานหนาไมเกิน  ๗  เซนติเมตร



      -  นักศึกษาวิชาทหารหญิง  หากไวผมยาว ตองขมวดปลายผมใหเรียบรอย ไมปลอยใหผมยาวประบาหรือปร

กบาจนปดอินทนู  และติดเน็ตสีดําใหเรียบรอย

          ๖.  การแตงกาย

                 ในวันสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร แตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ยกเวนผู

สมัครใหมใสชุดพละ

                นักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตองติดเครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต (อารม รด.) เครื่องหมายประจําจังหวัด และหมายเลขชั้นปใหเรียบรอย  ตองแตงกายตามระเบียบ ตองเชื่อฟงและ

ปฏิบัติตามขอบังคับ และคําสั่ง ของโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยาง

เครงครัด

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

 
(รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
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