
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 

การรับสมัครนักศกึษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ก าหนดการรับสมัคร   
1. ยื่นเอกสารหลักฐานให้ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563 พร้อมช าระเงิน 

50 บาท (ค่ารถแดง 40 บาท ค่าน้ าดื่ม 10 บาท) 
2. สมัครและเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์   

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (โรงเรียนจัดรถแดงในการรับ-ส่ง 
ไม่อนุญาตให้น ารถไปเอง)  

 

 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ 
๑. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบรูณ์ขึ้นไปและไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ โดยให้นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

ส าหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 
๓. ต้องไม่เป็นบุคคลที่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
๔. มีน้ าหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ไม่ต่ ากว่าตามส่วนสัมพันธ์ดังนี้ 

 

อายุ/ปี 
ชาย หญิง 

ความขยายของอก (ซม.) น้ าหนัก ความสูง น้ าหนัก ความสูง 
หายใจเข้า หายใจออก กก. ซม กก. ซม. 

ไม่เกิน ๑๕ ๗๕ ๗๒ 42 154 41 148 
๑๖ ๗๖ 73 44 156 42 149 
๑๗ ๗๗ 74 46 158 43 150 
๑๘ ๗๘ 75 48 160 44 151 

๑๙ – ๒๒ ๗๙ 76 49 161 45 152 
 

5.   มีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) อยู่ในเกณฑ์ปกติ และต้องไม่อยู่ในภาวะโรคอ้วน ซึ่งชายต้องน้อยกว่า     
      35 กก./ตรม. และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กก./ตร.ม. (ดัชนีความหนาของร่างกาย BMI = น้ าหนักตัว (กก.)/ส่วนสูง2 

 6.   มีความประพฤติเรียบร้อย 
 

 หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 
1. ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.1) และต้องเขียนด้วยตนเอง กรอกข้อความในช่องของผู้สมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ชัดเจน (สามารถรับใบสมัคร รด.1 ได้ที่ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 5 ชั้น 2) 
2. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก จ านวน 1 รูป   
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษาส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่าข้ึนไป ซึ่งมเีกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป 
4. แบบประเมินทัศนคตทิี่มีต่อสถาบันและกองทัพ (สามารถรับใบสมัคร รด.1 ได้ที่ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 5 ชั้น 2)  
5.   ในช่องค าร้องของสถานศึกษาในใบสมัคร ต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร 

เป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ, ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเอง และบิดา 
มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารด้วยตนเอง ผู้อ่ืนจะลงนาม
แทนมิได ้



6. ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวัน
รับสมัคร และต้องมีตราประทับของสถานพยาบาล (ต้องเป็นแบบฟอร์มที่ทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารก าหนด
เท่านั้น สามารถรับแบบฟอร์มการขอใบรับรองแพทย์ ได้ที่ห้องทะเบียนวัดผล อาคาร 5 ชั้น 2)   

7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
8. สด.9 ส าหรับนักเรียนที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ลงไป (หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป) 
 เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบหน่วยบัญชารักษาดินแดน ดังนี้ 

1. ต้องสมัครและรายงานตัวด้วยตนเอง จึงจะเข้ารับการฝึกได้ 
2. ต้องมีหลักฐานครบถ้วนตามที่ก าหนด 
3. การไว้ทรงผม นศท. (ชาย) ขาว 3 ด้าน ด้านบนยาวไม่เกิน 2 ซม. , นศท. (หญิง) ผมยาวต้องมัดรวบให้เรียบร้อย 
4. ต้องแต่งกายตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 
5. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด 
6. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ต้องช าระเงิน จ านวน 3,495 บาท ซึ่งประกอบด้วย 

- ค่าบ ารุงการศึกษา จ านวน 650 บาท 
- ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 50 บาท 
- ค่าบ ารุงสมาคมนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 20 บาท 
- ค่าสมุดบันทึกความดี จ านวน 25 บาท 
- ค่าเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 1,750 บาท 
- ค่ารถรับ – ส่ง ตลอดปีการศึกษา จ านวน 1,000 บาท (ไม่อนุญาตให้นักเรียนน ารถไปเอง) 
- รอฟังประกาศผลสอบ จึงจะช าระเงิน ในช่วงวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563  

**นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ช าระเงิน จ านวน 2,000 บาท (โดยประมาณ) ซ่ึงหักค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา   
วิชาทหาร, หักค่าเครื่องแบบ, ชั้นปีที่ 2 เพ่ิมค่าโดดหอและค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคสนาม),ชั้นปีที่ 3  เพ่ิมค่าด าเนินการ 
เอกสารน าปลดและค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคสนาม** 
7. ผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ชาย, หญิง) ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามระเบียบฯ ดังนี้ 

 

ล าดับ การทดสอบ 
ชาย หญิง 

จ านวน เวลา จ านวน เวลา 
1 ดันพื้น 22 ครั้ง 2 นาที 15 ครั้ง 2 นาที 
2 ลุก – นั่ง 34 ครั้ง 2 นาที 25 ครั้ง 2 นาที 
3 วิ่ง 800 เมตร 3 นาที 15 วินาที 800 เมตร 4 นาที 

 

      (สามารถดูตัวอย่างการปฏิบัติไดห้น้าเพจ กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มณฑลทหารบกที่ 33) 
 

 การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 
1. ประกาศผลการสอบ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ กองบังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 33 

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ www.rotc33.net หรือ เพจ : กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
มณฑลทหารบกที่ 33 

2. ก าหนดการรายงานตัวเข้ารับการฝึก เปิดสัปดาห์แรกวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

 ติดต่อสอบถาม 
1. เพจ : กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มณฑลทหารบกที่ 33 
2. เบอร์โทรติดต่อ :  เบอร์โรงเรียน    053-418673-5 (ต่อ 112, ต่อ 207) 

ครูณรงค์  อุ้ยฟูใจ   089-850-6394 
ครูอัญภัทร  บุตรพรหม   080-496-4259 
 


