
รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
ประจ าปีการศึกษา  2562 

1. คุณสมบตัิ คุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์สมคัรเข้ารบัการฝึกวิชาทหาร ดังต่อไปนี ้
1.1 เป็นชายหรือหญิง  มีสัญชาติไทย   อายุตั้งแต่  15  ปีและไม่เกิน  22  ปีบริบูรณ์   นับตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  (รับผู้ท่ีเกิด พ.ศ.2540-2547 เท่านั้น)  ส าหรับผู้ที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต้องได้รับค ายินยอมจาก  บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง 

1.2 ผู้ที่มีอายุ  21  ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  ต้องไม่เป็น  ผู้ที่ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อ าเภอ
ท้องที่ซึ่งเป็นภูมิล าเนาทหารของตน ตามมาตรา 25 และ/หรือ  ต้องไม่เป็น  ผู้ที่ไม่มาให้
คณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

1.3 ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป 

1.4 ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดการฝึกวิชาทหาร เว้น 
แต่ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และส าเร็จการฝึก
วิชาทหารไม่ต่ ากว่าชั้นปีที่ 3 แล้ว  และมีอายุไม่เกิน 26 ปีบรบิูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร  จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชา
ทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดได้ 

1.5 ไม่พิการ ทุพพลภาพ  หรือมีโรค  ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้  ตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร  

1.6 มีน้ าหนัก  ขนาดรอบตัว  ขนาดส่วนสูง  ตามสัดส่วนสัมพันธ์ดังนี้ 
1.7 ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัตทิี่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางพื้นที่  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

45ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497  (เว้นผู้ท่ีเกิด พ.ศ.2541 เป็นต้นไป) 
 โดยมีค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ชาย น้อยกว่า 35 กก./ตร.ม  หญิง น้อยกว่า 30 กก./ตร.ม  
 
  อายุ  ( ปี ) 

ชาย หญิง 
ขนาดรอบตัว (อก)   

น้ าหนัก 
(  กก.  ) 

 
ความสูง 
(  ซม.  ) 

 
น้ าหนัก 
(  กก.  ) 

 
ความสูง 
(  ซม.  ) 

หายใจเข้า 
(ซม.) 

หายใจออก 
(ซม.) 

15  ปี 75 72 42 154 41 148 
16  ปี 76 73 44 156 42 149 
17  ปี 77 74 46 158 43 150 
18  ปี 78 75 48 160 44 151 
19  -  22  ปี 79 76 49 161 45 152 

1.8 มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท 
1.9 ไม่เป็นทหารประจ าการ  กองประจ าการ  หรือถูกก าหนดตัวเข้ากองประจ าการแล้ว 
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     2.  เงื่อนไขบังคับที่ต้องปฎิบตัิตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  ดงัต่อไปนี ้

    2.1  ต้องสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
    2.2  นักศึกษาชาย  ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ดังนี้ 
          2.2.1  ลุก – นั่ง  34  ครั้ง            ภายในเวลา      2   นาที 
          2.2.2  ดันพื้น  22  ครั้ง               ภายในเวลา      2   นาที 
          2.2.3  วิ่งระยะทาง  800  เมตร      ใช้เวลาไม่เกิน   3   นาที   15   วินาที 
    2.3  นักศึกษาหญิง ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้ 
          2.2.1  ลุก – นั่ง  25  ครั้ง            ภายในเวลา      2   นาที 
          2.2.2  ดันพื้น  15  ครั้ง               ภายในเวลา      2   นาที 
          2.2.3  วิ่งระยะทาง  800  เมตร      ใช้เวลาไม่เกิน   4   นาที 
    2.4  ต้องช าระเงินบ ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
    2.5  การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร 
          2.5.1  การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหารชาย  ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5  ให้ไว้ทรงผมนักเรียน 

( ด้านข้างและด้านหลังศีรษะส้ันขาวเกรียน  ด้านบนพองาม  ประมาณ 2 - 3  เซนติเมตร ) 
          2.5.2  การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหารหญิง 
                  2.5.2.1  หากไว้ผมยาว ต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ผมยาวปรก 
                             บ่าจนปิดอินทรธนู 
                  2.5.2.2  หากจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบก็ควรใช้กิบ๊หรือริบบิ้น 
                             ขนาดเล็กที่เป็นสีเดียวกับผม 
                  2.5.2.3  ห้ามไว้ผมเปีย , ผมแกละ , ผมทรงหางม้า , ผมม้า (ผมปรกหน้า) หรือ 
                             ทรงผมอื่นที่ไม่เหมาะสม 
                  2.5.2.4  ห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือสารอื่นไดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผม 
                             เปียก หรือมีสีผมผิดธรรมชาติตามสมัยนิยมในปัจจุบัน    
    2.6  ต้องแต่งกายตามระเบียบที่ก าหนด 
    2.7  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าส่ัง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยเคร่งครัด 
    2.8  การทุจริตทุกกรณี จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เช่น 
          2.8.1  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดมาสมัครซ้ าทั้งใน 
                   สถานศึกษาวิชาทหารเดิม หรือย้ายไปสมัครใหม่ยังสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น 

2.8.2 จ้างวานหรือให้ผู้อื่นมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายแทน 
2.8.3 แก้ไขข้อมูลผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1  (แบบ รด.1) 
 
 
 
 
 




