กำหนดกำรฝึกภำคสนำมของนักศึกษำวิชำทหำร ประจำปีกำรศึกษำ 2560
สังกัดมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้นปี/ชำย/หญิง
ปี 2 ชาย
ปี 3 ชาย
ปี 3 หญิง
ปี 4 ชาย
ปี 4 หญิง
ปี 5 ชาย
ปี 5 หญิง

พันปก
ครอง
21
33
61
41
61
51
61

ยอด
เต็ม
3
7
1
15
27
32
18

ผลัดที่
23
43
3
1
6
1
2

ยอด
3
7
1
15
27
32
18

วันเข้ำรับกำรฝึก
วัน,เดือน,ปี
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
8 - 14 มกราคม 2561
25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
20 -23 มกราคม 2561

กำรเตรียมตัวของนักศึกษำวิชำทหำร
เพื่อให้การฝึกภาคสนามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขอให้สถานศึกษา
และผู้กากับฯ ได้เตรียมการและช่วยกวดขันกากับดูแลการปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดให้มีความพร้อม
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. เรื่องสภำพร่ำงกำย
นักศึกษาวิชาทหารจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้สามารถตรากตรากับการฝึก และทนกับ
สภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวและร้อนจัดเวลากลางวัน และความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ณ ค่ายฝึกเข้าชนไก่
รวมทั้งต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บก่อนการฝึก
เพราะหากนักศึกษาวิชาทหารมีอาการป่วย โดยเฉพาะในโรคที่อาจจะติดต่อถึงกันได้หรือได้รับบาดเจ็บ
จนแพทย์ประจากองอานวยการฝึกฯ พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทาการฝึกได้ กองอานวยการฝึกฯ จะดาเนินการ
เปลี่ยนผลัดให้กับนักศึกษาวิชาทหารผู้นั้น ไปทาการฝึกภายหลังที่อาการเจ็บป่วยได้ทุเลาลง
2. นักศึกษำวิชำทหำรที่มีโรคประจำตัว
นักศึกษาวิชาทหารที่มีโรคประจาตัวจะต้องเตรียมยาของตนเองไปให้พร้อมและเพียงพอตลอดห้วงการฝึก
และหากเป็นโรคที่อาจมีอันตรายอย่างเฉียบพลัน จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของกองพันที่ตนเองสังกัดอยู่ทราบ
ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการฝึก
โดยเฉพาะข้อห่วงใยสาคัญ คือ การเป็นโรคลมร้อน (Heat Stroke) เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะเป็น
อันตรายร้ายแรง ต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นค่อนข้างนาน ซึ่งบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิต จึงขอให้สถานศึกษาวิชาทหาร
นารายละเอียดเกี่ยวกับการสังเกตุอาการ การป้องกัน และการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้นักศึกษาวิชาทหารรับทราบและ
เข้าใจ
3. กำรเตรียมสุขลักษณะส่วนบุคคล
ให้ดาเนินการให้เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด เช่น การตัดผม , การตัดเล็บ ฯลฯ

4. กำรเตรียมสิ่งอุปกรณ์ในกำรฝึกภำคสนำม
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาวิชาทหาร เตรียมเครื่องแบบชุดฝึก ไปทาการฝึกอย่างน้อย 2 ชุด เนื่องจาก
ชุดฝึกอาจชารุด เสียหาย ในระหว่างการฝึกได้ รองเท้าควรจะมีขนาดที่พอดีกับเท้า เคยใช้มาก่อน และไม่เก่า
จนเกิดการชารุดระหว่างฝึก โดยเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกหลักสูตรการกระโดดร่มแบบพาราเซล
ต้องใช้รองเท้าหุ้มข้อแบบหนังหรือรองเท้า Combat เท่านั้น ควรใช้ถุงเท้าหนา เพื่อป้องกันรองเท้ากัด จนทาให้
เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ของใช้ส่วนตัวที่เป็นของมีค่าไม่ควรนาติดตัวมา เพราะอาจชารุดหรือสูญหายได้ สาหรับ
เงินที่จะนาไปใช้จ่ายในระหว่างการฝึก นักศึกษาวิชาทหารไม่ควรนาติดตัวไปให้มากเกินความจาเป็น โดยให้นา
สิ่งอุปกรณ์ไปเข้ารับการฝึกภาคสนาม ดังนี้
1. ชุดฝึก
จานวน
2
ชุด
2. เสื้อยืดคอกลมหรือคอวี
จานวน
3–7
ตัว
3. เครื่องสนาม
จานวน
1
ชุด
3.1 เป้สนาม (ให้เขียนชื่อ นศท.ติดเป้ เพราะ จนท.ต้องขนเป้ขึ้นรถบัสรวมกัน)
3.2 สายโยงเป้
3.3 เข็มขัด
3.4 กระติกน้า
4. เครื่องอาบน้า
4.1 ผ้าเช็ดตัว, ผ้าขาวม้า
4.2 ขันน้า
4.3 สบู่
4.4 ยาสีฟัน + แปรงสีฟัน
4.5 ยาสระผม
4.6 ผงซักฟอก
5. เครื่องนอน
5.1 มุ้ง/กันยายุง
5.2 ผ้าปูรองนอน(พลาสติก)
5.3 ผ้าห่มหรือถุงนอน
6. กางเกงขาสั้น
จานวน
2
ตัว
7. กางเกงชั้นใน
จานวน
3-7
ตัว
8. รองเท้าผ้าใบ
จานวน
1
คู่
9. รองเท้าฟองน้า
จานวน
1
คู่
10. ยาขัดรองเท้า,แปรงขัด
จานวน
1
ชุด
11. ถุงเท้า (ชนิดหนา)
จานวน
3-7
คู่
12. ช้อน, ส้อม, แก้วน้า
จานวน
1
ชุด
13. เข็ม, ด้าย
จานวน
1
ชุด
14. สมุดพก, ปากกา
จานวน
1
ชุด
15. ยารักษาโรคประจาตัว
16. เสื้อกันหนาว (ผลัดแรกๆ จึ่งอากาศจะหนาวมาก)
17. ผ้าปิดจมูก และเจลล้างมือ
18. บัตรประจาตัวประชาชน และบัตรประจาตัวนักศึกษาวิชาทหาร
19. เครื่องอุดหู (เฉพาะ นศท.ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 เท่านั้น)

5. ข้อห้ำม ห้ามนักศึกษาวิชาทหาร นาอาวุธ เช่น มีดพก คัตเตอร์ วัตถุระเบิด สิ่งผิดกฎหมาย
ทุกชนิด เช่น อุปกรณ์เล่นการพนัน เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ ยาเสพติดชนิดต่างๆ ห้ามนักศึกษาวิชาทหารนาติดตัวไป
เด็ดขาด หากฝ่าฝืนและถูกตรวจพล จะถือว่านักศึกษาวิชาทหารผู้นั้นมีความผิดสถานหนัก พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร หรือถูกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กำรเดินทำงไปฝึกภำคสนำม
ให้นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ขึ้นรถที่ศูนย์กำรกำลังสำรอง(ศูนย์ใหญ่) ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยพร้อมเพรียงกันเวลำ 05.30 น. โดยกำหนดเวลำดังนี้
เวลา 05.45 น. เข้าแถวพร้อมตรวจสอบยอด ตรวจร่างกาย และจัดแถวเตรียมขึ้นรถ
เวลา 06.20 น. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ออกเดินทาง
เวลา 06.30 น. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 5 ออกเดินทาง
**************************

