ประกาศส่วนกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
...................
เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบ
แนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ งานสวัสดิการนิสิต
จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้
การฝึกวิชาทหารของโรงเรียนรักษาดินแดน (รด.)
๑. การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
(ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักศึกษาวิชาทหารไม่ต้องเดินทางไปรายงานตัวที่
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะรายงานตัวแทน)
สามารถ Download ใบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ได้ที่
http://studentaffairs.op.swu.ac.th/
(พิมพ์ใบสมัคร รด.๑ และใบรายงานตัว รด.๒ ให้ใช้กระดาษด้านหน้าและด้านหลัง)
๑.๑ นักศึกษาวิชาทหารประเภทเลื่อนชั้น ซ้าชั้น โอนย้ายสถานศึกษา
ดาเนินการรับสมัคร ตามวันและเวลา ดังนี้
- รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ชายและหญิง
ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น. ณ งานสวัสดิการนิสิต
ส่วนกิจการนิสิต ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี มศว
ประสานมิตร และงานสวัสดิการนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต
มศว องครักษ์ หรือส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง ดวงสมร ทวีสุข
วงเล็บว่า (สมัคร.นศท.) งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ ๑๑๔ ถนนสุขุมวิท
ซอยสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
๑.๒ หลักฐานการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ประเภทเลื่อนชั้น
- แบบรายงานตัว นศท.(รด.๒)
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
- สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ชุด
- รูปถ่ายนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. (ภาพสี)
- นศท.ปี ๑ – ๓ ต้องค่าชาระเงินบารุงฯ คนละ ๖๕๐ บาท
(ในวันที่ส่งหลักฐานการรายงานตัว)
๑.๓ หลักฐานการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา
- แบบรายงานตัว นศท. (รด.๒)
- หนังสือรับรองการจบวิชาทหารชั้นปีที่จบ จากศูนย์การนักศึกษาฯ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
- สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ชุด
- รูปถ่ายนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. (ภาพสี)
- นศท.ปี ๑ – ๓ ต้องชาระเงินค่าบารุงฯ คนละ ๖๕๐ บาท
(ในวันที่ส่งหลักฐานการรายงานตัว)

- ๒๒. กาหนดวัน เวลาและสถานที่ฝึกวิชาทหาร ดังนี้ (เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)
๒.๑ นศท. ชาย ชั้นปีที่ ๑ - ๓ เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทุกวันเสาร์
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดีฯ
๒.๒ นศท.ชาย ชั้นปีที่ ๔ – ๕ เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทุกวันอาทิตย์
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดีฯ
๒.๓ นศท.หญิง ชั้นปีที่ ๓ – ๕ เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทุกวันอาทิตย์
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดีฯ
โรงเรียนรักษาดินแดน จะพิจารณาจัดการเรียนในบางวิชาที่มีความเหมาะสม
เป็นการเรียนแบบ ONLINE เพื่อลดความแออัดของนักศึกษาวิชาทหารที่
เข้ารับการฝึกในแต่ละวัน
๓. กาหนดวันสอบ
๓.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดการสอบภาคปฏิบัติตามความเหมาะสม
๓.๒ สอบภาคทฤษฎี
- นศท.ชั้นปีที่ ๔ สอบวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
สอบเก็บตก วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
และสอบแก้ตัว วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- นศท.ชั้นปีที่ ๓, ๕ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
สอบเก็บตก วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
และสอบแก้ตัว วันที่ ๒๘ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. กาหนดการฝึกภาคสนาม ในห้วงเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕. นศท.จะต้องถูกตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าศูนย์การนักศึกษา
วิชาทหาร หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายของ นศท.มีไข้มากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และทางศูนย์ฯ
จะออกหนังสือรับรองฯ ผลการคัดกรองให้ และให้นศท.มาเรียนชดเชย
ภายหลัง
๖. นศท. ที่ถูกกาหนดให้ไปทาการสอบ การฝึกภาคสนาม หรืออื่น ๆ ตามที่
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารกาหนด และเป็นวันที่ตรงกับวันเรียนของมหาวิทยาลัย
ให้มาติดต่อขอหนังสืออนุญาตลาเรียนอาจารยผู้สอนได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต
ส่วนกิจการนิสิต ล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทาการ
ประกาศ ณ วันที่

๓๐

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

