ประกาศกองกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ ๗ / ๒๕๕9)
เรื่อง การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕9
-----------------ตามที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ได้ประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแผนการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษา
วิชาทหาร แผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร การสอบภาคทฤษฎี การฝึกภาคสนาม นั้น เพื่อให้การดาเนินงานการรับ
สมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามแผนฯ กองกิจการนักศึกษา จึงได้ดาเนินการรับสมัคร
เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัว ชั้นปีที่ 1 (ซ้าชั้น) ชั้นปีที่ 2 – 5 เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจาปี
การศึกษา 2559 นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครและรายงานตัว จะต้องมีคุณคุณสมบัติพร้อมเตรียมหลักฐานประกอบ
ดังนี้
ประเภทสมัครใหม่ (ชั้นปีที่ 1)
คุณสมบัติ
1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
3. เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
4. ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
5. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง “ต้องไม่มีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร”
6. ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่กาหนด
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.1) ทบ.349-001
2. สาเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ และบิดา-มารดา จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีขนาด 3
x4 ซม. (แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ไม่สวมหมวก/แว่นตา) จานวน 2 รูป
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น รับรองว่า
“สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง”
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันรับสมัคร
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานเพิ่มเติมสาหรับนักศึกษาชาย
- สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) สาหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) สาหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
- สาเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(แบบ สด.43) สาหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ประเภทรายงานตัว ชั้นปีที่ 1 (ซ้าชั้น) ชั้นปีที่ 2 – 5
หลักฐานการรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
1. ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)
2. รูปถ่ายสีขนาด 3
x 4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จานวน 2 รูป
3. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร กรณีนักศึกษาวิชาทหารโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึก
วิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่ฝึกวิชาทหารอยู่เดิม เป็นผู้ออก
หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
สถานที่สมัครและรับแบบรายงานตัว
งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม น.ส.สุดารัตน์ ภูต้องใจ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร โทรศัพท์ (สานักงาน)
043-202-356 (วันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.) หรือ (มือถือ) 087-237-4180 (ทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ สามารถ Down load ใบสมัครที่ https://sac.kku.ac.th/servicesac/stdmi.php
ผู้ที่ไม่สะดวกสมัครด้วยตนเองสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
หน่วยฝึกกาลังสารอง งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ชั้นปีที่ 1 และ 4
ทดสอบสมรรถภาพ (ชาย)
ลุกนั่ง
ดันพื้น
วิ่ง

จานวน
34 ครั้ง
22 ครั้ง
ระยะทาง 800 เมตร

ระยะเวลา
ภายในเวลา 2 นาที
ภายในเวลา 2 นาที
ไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที

ทดสอบสมรรถภาพ (หญิง)
ลุกนั่ง
ดันพื้น
วิ่ง

จานวน
25 ครั้ง
15 ครั้ง
ระยะทาง 800 เมตร

ระยะเวลา
ภายในเวลา 2 นาที
ภายในเวลา 2 นาที
ไม่เกิน 4 นาที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

(นางสาวธนรัตน์ สอนสา)
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา

