โปรดเก็บไว้
อย่า
ทาสูญหาย

[ ให้นักเรียน ผูป้ กครอง อ่ านและดาเนินการตามเอกสารนี้ ]
ตัวอย่างการเขียนใบสมัครเข้าสอบ นศท.ชั้นปี ที่ 1

ทบ. ๓๔๙ – ๐๐๑
( รด.๑ )

ใบสมัครเข้ ารับการฝึ กวิชาทหารปี การศึกษา ๒๕ ๖๐

สถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรี ยนกรุ งเทพคริสเตียนวิทยาลัย
31 เดือน พฤษภาคม
2560
(ให้ เขียนวันสอบเข้ าเรียน นศท.ตามนี)้ สมัครวันที่ .............
....................... พ.ศ..............

ติดรู ป
นักเรียน
ขนาด 3 * 4 ซ.ม

ชื่อ-สกุล
นายรักชาติ ยิ่งชีพ
เลขประจำตัวประชำชน 1234567891235
วัน,เดือน,ปีเกิด 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 เชื้อชำติ ไทย
สัญชำติ ไทย ศำสนำ พุทธ
ชื่อบิดำ นายรักจริง ยิ่งชีพ มำรดำ นางยิ่งรัก ยิ่งชีพ อำชีพ บิดำ / มำรดำ รับราชการ – รับราชการ
ภูมิลำเนำปัจจุบันเลขที่
40/1
ถนน
นครไชยศรี
แขวง/ตำบล
นครไชยศรี
เขต/อำเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 13000
ภูมิลำเนำทหำรเลขที่ 40/1 ตำบล/ แขวง นครไชยศรี อำเภอ ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สำเร็จชั้น ม.๓ คะแนนเฉลี่ย 3.00
จำกโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีควำมประสงค์สมัครเรียนวิชำทหำรโดยปฏิบัติตำมระเบียบกองทัพบกกำหนด

เลขที่สอบ _______
(ดูจำกบอร์ดประกำศรำยชื่อผูส้ มัคร)

ลงชื่อ

ตารับครองของสถานศึกษา (เว้ นไว้ )
ข้าพเจ้า นายศุภกิจ จิตคล่ องทรัพย์
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ

คายินยอมของบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง

ขอรับรองว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย,รับรองว่าจะปกครองให้
นักศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นระเรี ยบวินยั อันดีและจะให้ความสะดวกในการศึกษา
วิชาทหารของผูส้ มัครตามที่กองทัพบกกาหนดทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................... ( เว้ นไว้ )

(___________________)
หัวหน้ าสถานศึกษา หรื อ ผูร้ ับมอบอานาจ

ผลการตรวจร่ างกาย ( เว้ นไว้ )
อายุ ............................. ปี น้ าหนัก ...........................................................กก.
สูง.................................ซม.รอบอก......................./..................................ซม.
กลุ่มเลือด.........................โรคที่ตรวจพบ...................................................
สภาพทัว่ ไป ...............................................................................................
ความเห็น ...................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... แพทย์ผตู้ รวจ
( ......................................................... )

ผลการทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย ( เว้ นไว้ )

วิ่ง...........................................ลงชื่ อ....................................................เจ้าหน้าที่
ลุกนัง่ .....................................ลงชื่ อ....................................................เจ้าหน้าที่
ดันพื้น....................................ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่
ลงชื่อ .......................................................... แพทย์ผตู้ รวจ
( ......................................................... )

รักชาติ ยิ่งชีพ
( นาย รักชาติ ยิ่งชีพ )

ผู้สมัคร

ข้าพเจ้า
นายรักจริง ยิง่ ชีพ
อายุ
50 ปี อาชีพ รับราชการ
ที่อยู่ หรือ ที่ทางาน เลขที่ 40/123 ถนนประมวญ แขวง/ตาบล สีลม
เขต/อาเภอ บางรัก จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 15000
เกีย่ วข้ องเป็ น บิดา ของผู้สมัครและยินยอมให้ ผ้ สู มัครสมัครเรียนวิชาทหารไม่
ว่าเกิดกรณีใดๆ ก็ตามที่เกีย่ วกับการรับสมัครและการฝึ กวิชาทหาร จะไม่
เรียกร้ องค่าตอบแทนจากกองทัพบก
ลงชื่อ รักจริง ยิง่ ชีพ
( นาย รักจริง ยิง่ ชีพ )

หลักฐานการสมัคร ( เว้ นไว้ )
รู ปถ่าย
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาหลักฐานการศึกษา .............................................
หลักฐานการใช้สิทธิลูกเสื อ
อื่นๆ
ลงชื่อ .......................................................... ผูต้ รวจหลักฐาน
( ......................................................... )

บันทึก ( เว้ นไว้ )
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เงื่อนไขประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
เมื่อข้ำพเจ้ำสำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรที่กระทรวงกลำโหมกำหนดในชั้นปีที่ ๓ หรือชั้นปีที่ ๔ หรือชั้นปีที่ ๕
แล้ ว และได้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ยศเป็ น นำยทหำรประทวนกองหนุ น หรื อ นำยทหำรสั ญ ญำบั ต รกองหนุ น ตำมระเบี ย บของ
กระทรวงกลำโหมหำกทำงรำชได้มีหมำยเรียกพลหรือวิธีใดให้เข้ำรับรำชกำรเป็นกำรชั่วครำวเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชำทหำรหรือ
เพื่อทดสอบควำมพรั่งพร้อม หรือเมื่อมีกำรระดมพล แล้วแต่กรณี ข้ำพเจ้ำจะไปเข้ำรับกำรเรียกพลตำมที่รำชกำรกำหนด หำก
ข้ำพเจ้ำหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไม่เข้ำรับรำชกำรในกำรเรียกพล ข้ำพเจ้ำยินยอมรับโทษตำมกฎหมำย
( ลงชื่อ )

รักชาติ
ยิ่งชีพ
เซ็นชื่อ – สกุล ของตนเอง
( นาย รักชาติ ยิ่งชีพ ) เขียนชื่อ-สกุล ตัวบรรจง
ผู้สมัคร

หนังสือให้คายินยอม
ข้ำพเจ้ำ ( นาย / นำง / นำงสำว )
รักจริง ยิ่งชีพ
เกี่ยวข้อง
เป็น บิดา ยินยอม ให้
นาย รักชาติ
ยิ่งชีพ
เข้ำรับกำร
ฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรที่กระทรวงกลำโหมกำหนด ซึ่งเมื่อสำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๓ หรือชั้นปีที่ ๔ หรือชัน้ ปีที่ ๕ และ
ได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็นนำยทหำรประทวนกองหนุน หรือนำยทหำรสัญญำบัตรกองหนุนตำมระเบียบของกระทรวงกลำโหมแล้ว
หำกทำงรำชกำรมีควำมจำเป็นจะต้องเรียกมำเข้ำรับรำชกำรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำย ในกำรเรียกพลเพื่อกำรตรวจสอบ
หรือเพื่อฝึกวิชำทหำร หรือเพื่อทดสอบควำมพรั่งพร้อม หรือในกำรระดมพลแล้วแต่กรณี ข้ำพเจ้ำจะยินดีที่จะรับผิดชอบ และ
กำหนดดูแลให้ นาย รักชาติ ยิ่งชีพ ในฐำนะที่เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบก ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรกำหนด
ต่อไป
( ลงชื่อ )

รักจริง
ยิ่งชีพ
เซ็นชื่อ-สกุล ของบิดา หรือ มารดา
( นาย รักจริง ยิ่งชีพ ) เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง
ผู้ปกครอง
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  สาคัญ : ต้องดาเนินการ ตามขั้นตอนข้างล่างนี้
(ต้องเรียงเอกสารแล้วแม็กซ์ให้เรียบร้อย และตรวจสอบความถูกต้องด้วย)
นักเรียนจะต้องรวบรวมส่ง เอกสารนี้ ที่หัวหน้าห้องของตนเองช่วงเปิดเทอม ตามที่ครูกาหนด

เอกสารประกอบการสมัครสอบเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560
หลักฐานการสมัครเข้าเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 (และจัดเรียงตามลาดับนี้ แล้ว แม็กซ์ ให้เรียบร้อย)
.ใบสมัคร กรอกข้อควำม และติดรูปถ่ำยด้วยกำว ให้เรียบร้อย
.สาเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ( เริ่มด้วย หน้ำรำยกำรบ้ำนหน้ำแรก หน้ำที่มีชื่อ นักเรียน บิดำ
มำรดำ ) ถ่ำยลงในกระดำษ A4
.สาเนา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี) เรียงลำดับนี้ ตนเอง บิดำ มำรดำ
.สาเนา หลักฐำนกำรศึกษำใบ ปพ.1 ต้องมีนำยทะเบียนรับรองคะแนนเฉลี่ย นักเรียนของโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ให้ไปรับที่ห้องทะเบียน ชั้น 2 ตึกสิรินำถ ช่วงเปิดเทอม
**** สำหรับนักเรียนที่เข้ำใหม่ให้ไปรับจำกโรงเรียนเดิมแล้วถ่ำยสำเนำหน้ำ-หลัง จำกนั้น
ติดต่อห้องทะเบียน ที่ชั้น 2 ตึกสิรินำถ เพื่อให้นำยทะเบียนรับรองเกรดเฉลี่ย
.ใบรับรองแพทย์ ตำมที่ครูแจกให้กับนักเรียน เท่ำนั้น (โดยนำใบรับรองแพทย์ฉบับที่ครูแจก
ไปตรวจร่ำงกำย ได้ทุกสถำนพยำบำล ของรัฐ หรือเอกชน)
.สาเนาใบ สด.9 ผู้ที่มีอำยุ ตั้งแต่ 17 ปี ขึ้นไป (นับปีเกิด) ต้องแนบ สำเนำใบ สด.9
โดย ถ่ำยสำเนำ ด้ำนหน้ำ – หลัง ลงในกระดำษ A4 (กำรไปดำเนินกำรทำ สด.9 มีรำยละเอียดใน
หน้ำ 10 )
หมายเหตุ : เอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับให้เขียน “ขอรับรองสาเนาถูกต้อง ” และ ทุกฉบับต้องเซ็นชื่อ
ของนักเรียน และผู้ปกครอง ( บิดา หรือ มารดา ) กากับด้วย

เงินค่าบารุงการศึกษา และ ต้องแลกเงิน และ แยกมาตาม มีรายการดังนี้ ( ให้นำไปวันสอบ )
โดยประมาณ
1. ค่ำบำรุงกำรศึกษำ
2. ค่ำหมวก
3. ค่ำทำบัตร นศท.
4. ค่ำกรอบใส่บัตร
5. ค่ำยิงปืน

650
85
30
10
20

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ให้แลกเงินตามนี้ ทั้งสิ้นประมาณ 795 บาท
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การแต่งกายวันไปสอบ
1. สวมเสื้อพละสีม่วงของ มัธยมศึกษำตอนปลำย ( หรือตำมที่ครูกำหนด )
2. สวมกำงเกงนักเรียน
3. สวมรองเท้ำนักเรียน / รองเท้ำผ้ำใบ สวมถุงเท้ำ ( สำหรับใช้วิ่งบนพื้นซีเมนต์ )

ทรงผมวันสอบ
(ให้ตัดทรงผมก่อนวันไปสอบ 1 – 2 วัน )
ทรงนี้เท่านั้น ผู้ใดไม่ตดั ทรงผมตามนี้ จะไม่ให้เข้าสอบ
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วันสอบ : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
เวลารวมพลวันสอบ : 06.00 น. ( ขอให้ตรงเวลา เพื่อการเช็คชื่อ ตรวจเอกสารการสมัคร )
ใครไปช้ากว่านี้จะไม่ให้เข้าสอบ
สถานที่สอบ : โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกาลังสารอง (ดินแดง) ตามแผนที่ (ด้านล่าง)

### วันไปสอบให้ส่งนักเรียนที่ปากซอยทางเข้าศูนย์การกาลังสารอง
ไม่อนุญาตไปส่งข้างใน เนื่องจากไม่มีที่จอดรถ

คุณลักษณะผู้ เข้าสอบเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
คุณลักษณะ ของผู้สมัครเข้าสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
1. เป็นชำย / หญิง
2. มีสัญชำติไทย
3. มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ - 22 ปี นับตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะต้องได้รับคำยินยอมของ บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง
4. ไม่พิกำร ทุพพลภำพ หรือ มีโรคซึ่งไม่สำมำรถจะรับรำชกำรได้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร
*** 5. มีดัชนีมวลกำย ( BMI ) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ( 20 – 25 กก./ม2 ) และต้องไม่เกิน 34 กก./ม2 ตำมเกณฑ์อำยุถ้ำ
เกิน 34 กก. / ม2 ( เป็นโรคอ้วน สมัครสอบไม่ได้ )
วิธีคานวณหา ดัชนีมวลกาย BMI [น้ำหนักตัว ( กก. ) ÷ ส่วนสูง (ม2 ) = ดัชนีมวลกำย (BMI ]
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6. มีขนำดรอบตัว น้ำหนัก และควำมสูงตำมส่วนสัมพันธ์ ดังนี้
ชาย
อายุ ( ปี )

ความขยายของอก ( ซม. )
หายใจเข้า
หายใจออก
75
72
76
73
77
74
78
75
79
76

น้าหนัก ( กก.)

ความสูง
( ซม.)
154
156
158
160
161

ไม่เกิน 15
42
16
44
17
46
18
48
19 - 22
49
7. มีควำมประพฤติเรียบร้อย
8. ไม่เป็นทหำรกองประจำกำร หรือถูกกำหนดตัวเข้ำกองประจำกำรแล้ว
9. ผู้สมัครสอบเข้ำเรียน นักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ 1 จะต้องผ่ำนกำรฝึกและผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพที่โรงเรียน จึง
จะมีสิทธิสมัครเข้ำสอบ

เงื่อนไขข้อบังคับ : ต้องปฏิบัติตามระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดังนี้
1. ต้องสมัครและรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึกวิชำทหำรด้วยตนเอง
2. ต้องชำระเงินบำรุงเพื่อส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำรด้วยตนเอง
3. ต้องไว้ผมสั้น ตำมที่ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน กำหนด
4. ต้องแต่งกำยตำมระเบียบที่กำหนด
5. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง โดยเคร่งครัด
6. ผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยตำมเกณฑ์ข้ำงต้น

ขอเน้นย้า : ผูเ้ ข้าสอบเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ความสาคัญที่: 1. ผู้ที่ต้องไปศึกษำต่ำงประเทศในโครงกำรแลกเปลี่ยน จะต้องสอบให้ผ่ำนก่อนกำรไปศึกษำ
ในโครงกำรแลกเปลี่ยนจำกนั้นให้ติดต่อ ผู้กำกับนักศึกษำวิชำทหำร เพื่อ ทำหนังสือขอรอรับ
สิทธิ์ และกลับมำเรียนซ้ำชั้นปีที่ 1 ( ถ้ำไม่ทำเรื่องขอรอรับสิทธิ์กลับมำเรียนต่อไม่ได้ )
ความสาคัญที่: 2. ผู้ที่สอบไม่ผ่ำน สำมำรถสอบใหม่ ในปีกำรศึกษำต่อไป
ความสาคัญที่: 3. ผู้ที่สมัครสอบเข้ำเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 (ทุกคน) จะต้องฝึกซ้อมตำมเกณฑ์ และวัน เวลำ
ที่โรงเรียนกำหนด ไม่น้อยกว่ำ 80 % ของวันที่กำหนด
และต้องผ่ำนกำรทดสอบที่โรงเรียนด้วย
ความสาคัญที่: 4. ผูท้ ี่สอบได้คะแนน 300 คะแนนเต็มเป็นตัวจริง (จะชำระเงินรำยงำนตัวในวันที่ไปสอบ)
และผู้ที่เป็นตัวสำรอง ได้คะแนน 299 ลงมำและไม่เกิน 200 คะแนน ( รอประกำศผลตัว
สำรอง ) ผู้ที่อนุมัติให้เข้าเรียน คือ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เท่านั้น
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เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
1. ท่าดันพื้น ( วิดพื้น ) 22 ครั้ง เวลาไม่เกิน 2 นาที

จานวน(ครั้ง)

22

คะแนน

10
0

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

3

2

1

5

0

0

2. ท่าลุก - นั่ง ( Sit – up ) 34 ครั้ง เวลาไม่เกิน 2 นาที
จานวน (ครั้ง) 34 33
คะแนน
100 97

32
94

31
91

30
88

29
85

28
82

27
79

26
76

25
73

24
70

23
67

22
64

21
61

20
58

19
55

18
52

จานวน (ครั้ง)
คะแนน

15
43

14
40

13
37

12
34

11
31

10
28

9
25

8
22

7
19

6
16

5
13

4
10

3
7

2
4

1
1

17
49

16
46

3. วิ่งระยะทาง 800 เมตร เวลา ไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที
เวลา
(นาที.วินาที)

3.1
5

3.1
6

3.1
7

3.1
8

3.1
9

3.2
0

3.2
1

3.2
2

3.2
3

3.2
4

3.2
5

3.2
6

3.2
7

3.2
8

3.2
9

3.3
0

3.3
1

3.3
2

คะแนน

100

97

94

91

88

85

82

79

76

73

70

67

64

61

58

55

52

49

เวลา
(นาที.วินาที)

3.3
3

3.3
4

3.3
5

3.3
6

3.3
7

3.3
8

3.3
9

3.4
0

3.4
1

3.4
2

3.4
3

3.4
4

3.4
5

3.4
6

3.4
7

3.4
8

3.4
9

คะแนน

46

43

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

10

7

4

1

0

หมายเหตุ : เวลำตั้งแต่ 3 นำที 49 วินำที ขึ้นไป ไม่มีคะแนน ( กำรวิ่งสำคัญมำกๆ ถ้ำไม่ผ่ำนกำรวิ่งอำจจะ
ไม่พิจำรณำให้เข้ำเรียน )

โรคที่ไม่สามารถสมัครสอบเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร
โรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหาร ได้ ตามมาตรา 14 กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540
1. โรคหรือความผิดปกติของตา
1.1. ตำข้ำงหนึ่งข้ำงใดบอด คือ เมื่อรักษำและแก้สำยตำด้วยแว่นแล้วกำรมองเห็นยังอยู่ในระดับ
ต่ำกว่ำ 3 /60 หรือ ลำนสำยตำ โดยเฉลี่ยแคบกว่ำ 10 องศำ
1.2. สำยตำไม่ปกติ คือ เมื่อรักษำและแก้สำยตำด้วยแว่นแล้วกำรมองเห็นยังอยู่ในระดับ 6 / 24
หรือ ต่ำกว่ำทั้งสองข้ำง
1.3. สำยตำสั้นมำกกว่ำ 8 ไดออปเตอร์ หรือสำยตำยำวมำกกว่ำ 5 ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้ำง
1.4. ต้อแก้วตำทั้งสองข้ำง
1.5. ต้อหิน
1.6. โรคขั้นประสำทตำเสื่อมทั้งสองข้ำง
1.7. กระจกตำอักเสบเรื้อรัง
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2. โรคหรือความผิดปกติของหู
2.1. หูหนวกทั้งสองข้ำง คือ ต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นควำมถี่ 500 – 2,000 รอบต่อวินำที หรือเกิน
กว่ำ 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้ำง
2.2. หูชั้นกลำงอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้ำง
2.3. เยื้อแก้วหูทะลุทั้งสองข้ำง
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
3.1. หัวใจหรือหลอดเลือดพิกำรอย่ำงถำวร จนอำจเกิดอันตรำยร้ำยแรง
3.2. ลิ้นหัวใจพิกำร
3.3. กำรเต้นของหัวใจผิดปกติอย่ำงถำวร จนอำจเกิดอันตรำยร้ำยแรง
3.4. โรคของกล้ำมเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำด ได้และอำจเป็นอันตรำย
3.5. หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
3.6. หลอดเลือดภำยในกระโหกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อำจเป็นอันตรำย
4. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
4.1. โรคของเลือดหรืออวัยวะสร้ำงเลือดผิดปกติอย่ำงถำวรและแจเป็นอันตรำย
4.2. ภำวะม้ำมโต ที่รักษำไม่หำยและอำจเป็นอันตรำย
5. โรคของระบบหายใจ
5.1. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
5.2. โรคหลอดลมพอง
5.3. โรคหืด
5.4. โรคของระบบหำยใจที่ทำให้สมรรถภำพปอดลดลงอย่ำงถำวรจน Forced Expiratory
Volume in One Second ต่ำกว่ำ 2 ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของค่ำปกติ
6. โรคของระบบปัสสาวะ
6.1. ไตอักเสบเรื้อรัง
6.2. กลุ่มอำกำรไตพิกำร
6.3. ไตวำยเรื้อรัง
6.4. ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด
7. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
7.1. ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป
7.2. แขน ขำ เท้ำ หรือนิ้ว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งผิดปกติ ดังนี้
7.2.1. แขน ขำ มือ หรือเท้ำ ด้วนหรือพิกำร ถึงแม้ว่ำจะรักษำด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้
กำรไม่ได้
7.2.2. นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลำยนิ้ว หรือ พิกำรถึงขั้นใช้กำรไม่ได้
7.2.3. นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลำยนิ้ว
7.2.4. นิ้วมือในมือข้ำงเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลำยนิ้วหรือพิกำรถึง
ขั้นใช้กำรไม่ได้
7.2.5. นิ้วหัวแม่เท้ำด้วนจนถึงข้อปลำยนิ้วหรือพิกำรถึงขั้นใช้กำรไม่ได้
7.2.6. นิ้วเท้ำในเท้ำข้ำงเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลำยนิ้ว หรือพิกำรถึง
ขั้นใช้กำรไม่ได้
7.2.7. นิ้วเท้ำในเท้ำแต่ละข้ำงตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลำยนิ้วหรือพิกำรถึงขั้น
ใช้กำรไม่ได้
7.2.8. นิ้วเท้ำในเท้ำข้ำงใดข้ำงหนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิกำรถึงขั้นใช้
กำรไม่ได้
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7.3. คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถำวร
7.4. กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถำวร
7.5. กล้ำมเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดใช้กำรไม่ได้
8. โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
8.1. ภำวะต่อมธัยรอยด์ทำงำนน้อยไปอย่ำงถำวร
8.2. ภำวะต่อมพำรำต่อมธัยรอยด์ทำงำนน้อยไปอย่ำงถำวร
8.3. ภำวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่ำงถำวร
8.4. เบำหวำน
8.5. ภำวะอ้วน ซึ่งมีดัชนีควำมหนำของร่ำงกำย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป
8.6. โรคหรือควำมผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัม ของแร่ธำตุ สำรอำหำร ดุลสำรน้ำ อีเล็กโทร
ลัยท์และกรด ต่ำงๆ ตลอดจนเมตะบอลิสัม อื่นๆ ชนิดถำวรและอำจเป็นอันตรำย
9. โรคติดเชื้อ
9.1. โรคเรื้อน
9.2. โรคเท้ำช้ำง
9.3. โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอำกำรรุนแรง ซึ่งไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้
10. โรคทางประสาทวิทยา
10.1. จิตเจริญช้ำ ที่มีระดับเชำว์ปัญญำ 69 หรือต่ำกว่ำนั้น
10.2. ใบ้ หรือพูดไม่เป็นภำษำหรือฟังภำษำไม่รู้เรื่องชนิดถำวร
10.3. ลมชักหรือโรคที่ทำให้มีอำกำรชักอย่ำงถำวร
10.4. อัมพำตของแขน ขำ มือ หรือเท้ำชนิดถำวร
10.5. สมองเสื่อม
10.6. โรคหรือควำมผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดควำมผิดปกติอย่ำงมำกในกำร
เลื่อนไหวของแขน หรือขำอย่ำงถำวร
10.7. กล้ำมเนื้อหมดกำลังอย่ำงหนัก
11. โรคทางด้านจิตเวช
โรคจิตหรือโรคที่ทำให้จิตผิดปกติอย่ำงรุนแรงและถำวร
12. โรคอื่นๆ
12.1. กระเทย
12.2. มะเร็ง
12.3. โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ำยแรง
12.4. ตับแข็ง
12.5. คนเผือก
12.6. โรคลูปัสอิริมำโตรัสทั่วร่ำงกำย
12.7. กำยแข็งทั่วร่ำงกำย
12.8. รูปวิปริตต่ำงๆ ได้แก่
12.8.1. จมูกโห่ว
12.8.2. เพดำนโห่ว หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
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การขึ้นบัญชีทหารกองเกิน หรือ การทา สด.9 นักเรียนทุกคน
คนทีม่ ีอายุครบ 17 ปี นับปีเกิด
เมื่ออำยุ 17 ปีบริบูรณ์ ( นับ พ.ศ.เกิด ) ต้องไปทำที่ ทำกำรเขต หรือ ที่ว่ำกำรอำเภอ (แผนกสัสดี) ตำมที่อยู่
ทะเบียนบ้ำนของบิดำแต่ ถ้ำบิดำเสียชีวิต หรือ หย่ำ ให้ใช้ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ของมำรดำแต่ถ้ำมำรดำเสียชีวิต ใช้ตำมที่อยู่
ของผู้ปกครอง ที่ดแู ลนักเรียนอยู่ในขณะนี้

เอกสารที่นาไปทา สด.9
1.สูติบัตร (ตนเองตัวจริง)
2.บัตรประจำตัวประชำชน (ตนเองตัวจริง)
3.ทะเบียนบ้ำนที่มีของ ตนเอง บิดำ มำรดำ (ตัวจริง)
4.ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริง
5. กรณี พ่อ แม่ หย่า ต้องนำใบหย่ำ (ตัวจริง)
6.กรณี เป็นบุตรธรรม ต้องมีหนังสือจดทะเบียนขอเป็นบุตรบุญธรรม (ตัวจริง)
7.กรณี เป็นบุตรบุคคล บุคคลต่ำงด้ำว ต้องมีเอกสำร ดังนี้ (ตัวจริง)
7.1.หนังสือสำคัญ ของบุคคลต่ำงด้ำว
7.2.ใบอนุญำตกำรทำงำน work permit

******* คนที่อายุครบ 17 ปี ( ให้นับ พ.ศ.เกิด ) ให้ไปทา ใบ สด.9 จากนั้น ให้ ถ่าย
สาเนา หน้า – หลัง แล้วนามาแนบกับเอกสารการสมัครสอบ
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### เมื่อนักเรียนสอบผ่านและได้เข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร แล้ว
และจะต้องปฎิบัตติ นตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ประกาศ

ระเบียบปฏิบัตติ นการเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ( ทุกชั้นปี )
[ แต่งกายดี มีวินัย ตั้งใจฝึก ]
ด้วยงำนกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ขอแจ้งระเบียบปฏิบัติตน กำรเรียน
นักศึกษำวิชำทหำร ดังนี้
ต้องตัดทรงผมให้เรียบร้อยตำมระเบียบกำรเรียนนักศึกษำวิชำทหำร (ทรงขำวสำมด้ำน) ทรงอื่นๆ ไม่อนุญำต
เช่น รองหวี หรือ สกรินเฮด
ต้องแต่งกำยด้วยชุดฝึกนักศึกษำวิชำทหำรให้เรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนออกจำกบ้ำนและอยู่ในโรงเรียน
.ต้องไปถึงศูนย์ฝึกที่ตนเองเรียน ดังนี้ กรณีเรียนภำคเช้ำ เวลำ 07.00 น. กรณีเรียนภำคบ่ำย เวลำ 12.20 น. ถ้ำ
ไปช้ำกว่ำกำหนด ถือว่ำ “ สำย” ต้องถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ
ขาดเรียนไม่ได้ ถ้ำขำดเรียนจะถูกตัดคะแนนควำมประพฤติถ้ำถูกตัดเกิน 50 คะแนน ศูนย์กำรกำลังสำรอง จะแจ้ง
“ไม่มีสิทธิ์สอบ” มีผลกำรเรียน “สอบตก” ชั้นปีนั้นๆ และไม่มีสิทธิ์ ขอผ่อนผันกำรเรียนชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณี กำร
เข้ำร่วมโครงกำร 8 รำยกำรสำมำรถทำเรื่องขอเรียนชดเชยได้ แต่ต้องไม่เกิน 4 ครั้ง
กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องหยุดเรียน เช่น ป่วย รักษำตัวอยู่ที่โรงพยำบำล ผู้ปกครองต้องแจ้งให้
ผู้กำกับนักศึกษำวิชำทหำร ทรำบโดยด่วน และนำใบรับรองแพทย์มำส่ง โดยต้องเรียนชดเชยตำมวันที่หยุดเรียน แต่ไม่เกิน 4
ครั้ง ถ้ำไม่ติดต่อแล้วขำดเรียน ถือว่ำขำดเรียน และต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
วันที่มีเรียนนักศึกษำวิชำทหำร ไม่อนุญำตให้ไปทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น ไปหำสปอนเซอร์ของงำนวันเกิดโรงเรียน ไป
พบแพทย์ ทำวีซ่ำ ถ้ำขำดเรียนจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
นักศึกษำวิชำทหำร ต้องไม่ติดสินบน ต่อครูฝึกเพื่อไม่ต้องเข้ำรับกำรฝึก หรือ กรณีอื่นๆ
กรณี ไปกระทำควำมผิดในชุดเครื่องแบบนักศึกษำวิชำทหำร ไม่ว่ำกรณีใดๆ ถือว่ำมีควำมผิดวินัยร้ำยแรง
นักศึกษำวิชำทหำร จะต้องรักษำเกียรติของ นักศึกษำวิชำทหำร และ ของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด
กำรเรียนนักศึกษำวิชำทหำร เป็นวิชำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน หำก “สอบตก” จะมีผลกำรเรียนเป็น “มผ” ซึ่งจะ
ทำให้ผู้เรียนไม่จบช่วงชั้นที่ 4 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ทั้งนี้ ถ้ำหำกนักศึกษำวิชำทหำร ไม่ปฏิบัติตนตำมระเบียบดังกล่ำว จะดำเนินกำรตำมระเบียบของ
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน และของโรงเรียน มีผลทำให้ไม่จบในชั้นปีนั้นๆ
ประกำศมำ ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป
ลงชื่อ
( นำยศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ )
ผู้อำนวยกำร
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@@@@@@@ ขอเน้นย้า : โรงเรียนไม่สามารถ
ช่วยเหลือให้นักเรียนเข้าเรียนได้ อยู่ที่นักเรียนทา
คะแนนได้ไม่น้อยกว่า 200 คะแนนขึ้นไป
(ครูได้ประกาศให้นักเรียนฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานแล้ว)
อยู่ที่มีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมหรือไม่
“ความพยามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั้น”

