
นักศึกษาที่จะสมัครเรียน รด.ช้ันปีที่ 1 หรือ รายงานตัวเรียน รด.ช้ันปีท่ี 2-5 

ให้ติดตอ่ที�แผนกบริการและสวสัดิการนกัศกึษา  ฝ่ายบริการการศกึษาและสวสัดิการ 

 -วิทยาเขตรังสิต อาคาร A6 ชั �น 1       โทร 0 2902 0299 ตอ่ 2566 ,2567 

 -วิทยาเขตกล้วยนํ �าไท อาคาร 8 ชั �น 1  โทร 0 2350 3500 ตอ่ 1566 

                             ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2559  
           **************************************************************  

การสมัครและรายงานตัวเรียน รด. 
สมัครเรียน รด.ช้ันปีท่ี 1 
นักศึกษาท่ีสมัครเรียน รด.ปี 1(ไม่เคยเรียน รด. มาก่อน) หลักฐานที่ใช้มีดังน้ี 
1.มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกกําหนดตัวเข้ากองประจําการแล้ว) 
2.รูปถ่ายชุดนักศึกษา  ขนาด 1 น้ิว จํานวน  2 รูป (ใช้ติดใบสมัครและใบประวัติ นศท.) 
3.สําเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันถ่ายหน้ารายการเก่ียวกับบ้าน และหน้าท่ีมีช่ือของนักศึกษา ของบิดา-มารดา คนละ  
  1 ฉบับ โดยมีเจ้าบ้านหรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้รับรองสําเนาถูกต้อง 
4.สําเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไปและมีผลการศึกษาของช้ัน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่ 1.0 ข้ึนไป  โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจให้รับรอง 
  คะแนนเฉล่ียในหลักฐาน 
5.ใบรับรองแพทย์โดยแพทย์ปริญญา โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนท่ีรัฐบาลรับรอง หรือ 
  สถานพยาบาลเอกชน ตามท่ีกําหนด ทําการตรวจโดยรับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ซ่ึงออกไม่เกิน 30 วัน  
  ก่อนวันรับสมัครเป็น นศท. (21 สิงหาคม 2559) 
6.สําเนา สด.9   จํานวน 2 ฉบับ (อายุต้ังแต่ 17 ปี บริบูรณ์ต้องมี) 
7.สําเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จํานวน 2 ฉบับ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ต้องมี) 
8.สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43 ) จํานวน 2 ฉบับ (อายุ 21 ปีบริบูรณ์ต้องมี) 
9.สําเนาหลักฐานใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล   จํานวน  2 ฉบับ (ถ้ามี) 
10.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  การเตรียมตัวก่อนสมัครเป็น นศท. 
1.ตรวจสอบนํ้าหนัก ขนาด ส่วนสูง ต้องมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ดังน้ี 
   - ดันพ้ืน 22 คร้ัง ภายใน 2 นาที 
   - ลุก-น่ัง 34 ครั้ง ภายใน 2 นาที 
   - วิ่ง 800 เมตร  3 นาที 15 วินาที 
3.วันสมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกายแต่งชุดนักศึกษาของสถานศึกษา(ใส่รองเท้ากีฬา) 
4.ต้องตัดผมทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลังศีรษะส้ันเกรียนความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 ซม. 
 
 
 
 



รายงานตัวเรียน รด.ชั้นปีท่ี 2-5 
นักศึกษาท่ีเคยเรียน รด.มาแล้ว จะรายงานตัวเข้ารับการฝึก รด.ช้ันปีท่ี 2-5  
นักศึกษาท่ีโอนย้ายเรียน รด. มาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  หลักฐานท่ีใช้มีดังน้ี 
1.ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร ฉบับจริง และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
  (ถ้าหยุดเรียน รด.เม่ือปีการศึกษา 2558 ใช้ใบรอรับสิทธิ์ ฉบับจริง และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
  (ไม่ต้องใช้ใบรับรองการฝึกฯ) 
2.รูปถ่ายชุดนักศึกษาวชิาทหาร  ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป (ใช้ติดใบรายงานตัวและใบประวัติ นศท.) 
3.สําเนา สด.9 (เฉพาะ นศท.ช้ันปีท่ี 1-3  ชาย เท่าน้ัน) จํานวน 2 ฉบับ 
4.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
5.หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล   จํานวน  2 ฉบับ 
-นักศึกษาเก่าที่เรียน รด.ของ ม.กรุงเทพ เม่ือปีการศึกษา 2558 
1.รูปถ่ายชุดนักศึกษาวชิาทหาร  ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป (ใช้ติดใบรายงานตัวและใบประวัติ นศท.) 
2. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ   
 3.หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล  จํานวน  2 ฉบับ 
                *************************************************************************** 

กําหนดการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา 2559 
วันรายงานตัว  
-นศท.ชั้นปีท่ี 2-5 ชาย/หญิง วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.   
 -นศท. ช้ันปีที่ 1 (สมัครใหม่) วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  เวลา 8.00 น. 
 สถานท่ีรายงานตัว 
    โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสติ 4 เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
     (อยู่ตรงข้ามสโมสรทหารบก) 
     *แต่งชุดเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารเท่าน้ัน 
     (ยกเว้น นักศึกษาที่สมัครเรียน รด. ช้ันปีที่ 1 แต่งชุดกีฬา) 
    (เปล่ียนเครื่องหมายอาร์มของสถานศึกษา ซ้ือได้ท่ีร้านสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 วิทยาเขต เคร่ืองหมาย 
      ช้ันปีและเคร่ืองหมายจังหวัดเป็น กท ให้เรียบร้อย ซ้ือได้ตามร้านที่มีจําหน่ายชุด รด.) 
ทรงผม   
-นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 1-3 ชาย ต้องตัดผมทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลังศีรษะส้ันเกรียน     
  ความยาว ด้านหนา้ไม่เกิน 5 ซ.ม. 
-นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4-5 ชาย  ต้องตัดผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 ซ.ม.                 
              (*ไม่ตัดผมหรือตัดแต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบจะไม่ให้รายงานตัว) 
การชําระเงินบํารุง  
 -นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 2 - 3 ชาย/หญิง ชําระเงินบํารุงคนละ 650 บาท 
 *นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 (ท่ีสมัครใหม่และผ่านการทดสอบแล้ว) ชําระเงินบํารุงคนละ 680 บาท 
 -นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 4-5 ชาย/หญิง ไม่ต้องชําระเงินบํารุง 
                        *************************************************** 


