
 

  

 

เรื่อง 

นโยบายการฝกนักศึกษาวิชาทหาร   

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

 

โดย 

ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๑๔ 

The Reserve Officer Corps Student Training Center, 14   Military Circle 
th 



สารบัญ 

     เร่ือง           หนา 

1. เจตนารมณและนโยบายการฝก/ ๒. นโยบายการฝก นศท. ๑ – ๕ 

๓.   ขอบเขต / ๔. วัตถุประสงค  ๕ – ๖ 

๕.   กิจกรรมของ นศท.  ๖ – ๗ 

๖.   กําหนดการรับสมัคร นศท.และรายงานตัว  ๗ – ๑๙ 

๗.   ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ ๒๐ 

๘.   การฝกทบทวน ผกท. และการฝก นศท. บังคับบัญชา  ๒๐ 

๙.   การฝกภาคปกติ นศท. ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓  ๒๑ – ๒๗ 

๑๐. หนาท่ี ผกท. , ผช.ผกท. ปฏิบัติเกี่ยวกับ นศท.  ๒๗ – ๒๘ 

๑๑. ระเบียบปฏิบัติประจําการฝกสอน นศท. ภาคปกติศูนยแบบ 1 และ 2 ๒๘ – ๓๐ 

๑๒. การสอบภาคทฤษฎี  ๓๐ – ๓๒ 

1๓. การกระทําพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตน และสวนสนาม นศท.  ๓๒ 

1๔. แผนการฝกภาคสนาม นศท. ช้ันปท่ี ๓ , ๒ (ชาย,หญิง)  ๓๓ 

๑๕. การรับตรวจมาตรฐานการฝกโครงการ“ศูนยฝกแข็งขัน สถานศึกษารวมใจ ๓๓ – ๓๕ 

 มุงไปสูมาตรฐานเดียวกัน” 

๑๖.   การพิจารณาคัดเลือก สถานศึกษา และ ผกท.ดีเดน ๓๕ – ๓๖ 



๑ 

 

 เพื่อใหการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งตอไปจะเรียกช่ือยอวา “นศท.” ดําเนินไปดวยความเรียบรอย   

มีประสิทธิภาพ และเปนไปในแนวทางเดียวกันรวมถึงใชคําส่ังนี้เปนมูลฐานสําหรับพัฒนาการฝก นศท. ไปสูเปาหมาย

ตามนโยบายการศึกษา และนโยบายการพัฒนากิจการกําลังพลสํารองของ ทบ. จึงใหหนวยฝกวิชาทหารใน ทบ. 

และหนวยสนับสนุนการฝกยึดถือกรอบการดําเนินการตามคําส่ังฯ ดังนี้   

 ๑. เจตนารมณของผูบังคับบัญชา : ใหความสําคัญกับ นศท. ท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ใหเปนกลุมพลังมวลชนท่ี

เขมแข็ง มีคุณภาพ โดยใหมีการพัฒนากระบวนการฝกอบรมใหมีความทันสมัยและเหมาะสม ใหบรรลุวัตถุประสงคของ

การฝก นศท. ๒ ประการคือ เพื่อผลิตกําลังพลสํารองท่ีมีคุณภาพใหกับกองทัพ และเพื่อเสริมสรางเยาวชน ใหเปน

พลเมืองดีของประเทศ โดย นศท.จะตองมีคุณลักษณะของ รด.New Gen. ๘ ประการ คือ   

  ก.  มีทัศนคติท่ีดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  ข.  มีภาพลักษณสงางาม มีวินัย และมีความรูความสามารถทางทหาร 

  ค.  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 

  ง.  ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และเปนแกนนําตอตานภัยยาเสพติด 

  จ.  มีความทันสมัย รูทันขาวสารและการเปล่ียนแปลงของโลก  

  ฉ.  ออกแบบส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน และการฝก นศท.  

  ช.  มีความเปนผูนํา 

  ซ.  มีความสามัคคีกลมเกลียว รักหมูคณะ เปนกลุมพลังท่ีมีบทบาทในสังคม 

 ๒. นโยบายการฝก นศท.   

  ก. นโยบายท่ัวไป : เพื่อใหบรรลุผลตามเจตนารมณของผูบังคับบัญชา ศฝ.นศท.มทบ.๑๔        

จึงกําหนดนโยบายท่ัวไป สําหรับการฝก นศท. ใหศูนยฝกยอย / สถานศึกษาวิชาทหาร นําไปปฏิบัติดังนี้ 

   ๑) นําหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม ซึ่ง ทบ. อนุมัติใหใชลาสุด มาดําเนินการฝก นศท.   

   ๒) ปรับกระบวนการเรียนการสอน และการฝกใหเปนแบบ Active Learning และนําแนวทาง    

การฝก นศท. ของครูฝก นศท.ตนแบบมาประยุกตใชใหครอบคลุมทุกวิชา 

   ๓) พัฒนาครูฝก นศท./ ผกท. ใหมีมาตรฐาน โดยยกระดับการพัฒนาคุณลักษณะของครูฝก         

ตามแนวทางของครูฝก นศท. ตนแบบ 

   ๔) สงเสริมให นศท. ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ อันเปน

การเสริมสรางใหมีคุณลักษณะ ๘ ประการของ รด.New Gen. 

   ๕) ใหสถานศึกษาวิชาทหาร ใหความรวมมือและสนับสนุนการฝก นศท. ตามท่ีหนวย

รับผิดชอบการฝก นศท. รองขอ รวมท้ังจัดกิจกรรมเปดหนวยทหารเพื่อให นศท. ไดเขาศึกษาดูงาน 

   ๖) ใหขยายผลการใหความสําคัญกับการฝก นศท. ให ผกท. ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไปได 

รับทราบ โดยการประชาสัมพันธการฝก นศท. อยางกวางขวาง รวมท้ัง การจัดกิจกรรมเปดหนวยฝกวิชาทหาร /

ศูนยฝกยอย ตอนรับผูปกครอง นศท. (Open House) 

 

 



๒ 

 

   ๗) ใหความสําคัญในการสรางการรับรู เพื่อให นศท. ทราบถึงความสําคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย รัฐธรรมนูญ อํานาจตุลาการ และหนวยงานดานความมั่นคง (๔ เสาหลัก) โดยเฉพาะ              

การปฏิบัติงานของทหาร ท้ังงานปกติ งานสนาม งานพิเศษท่ีกองทัพไดรับมอบจากรัฐบาล เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ถึงบทบาทหนาท่ีของทหารท่ีมีตอประเทศชาติ และประชาชน 

   ๘) ใหความสําคัญกับมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ซึ่งเปนโรคติดตออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตราย ให นศท. มีความปลอดภัย 

   ๙) นําโครงการศูนยฝกแข็งขัน สถานศึกษารวมใจ มุงไปสูมาตรฐานเดียวกันมาดําเนินการ

อยางจริงจัง  เพื่อให นศท. ไดฝกปกครองตามสายการบังคับบัญชา ท้ังนี้ หนวยฝกวิชาทหารจะตองดําเนินการ

พัฒนา/จัดหาเครื่องชวยฝก ใหมีความปลอดภัย มีความทันสมัย และเพียงพอกับจํานวน นศท. ท่ีเขารับการฝก 

รวมท้ังดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสนามฝกและแหลงเรียนรูภายในหนวย ใหมีความพรอมสูงสุด  

  ข. นโยบายเฉพาะ : 

   ๑) ดานทัศนคติของ นศท. และการปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ใหทุกศูนยยอยดําเนินการ

ดังนี้ 

    ก) ใหความสําคัญกับทัศนคติของ นศท. ท่ีมีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และกองทัพ โดยมีการตรวจสอบทัศนคติของผูสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร และกรณีตรวจพบ นศท. ท่ีมีทัศนคติ

ดานลบตอสถาบันและกองทัพ ใหกําหนดมาตรการดําเนินการ ต้ังแตการอบรมปรับทัศนคติ การตัดคะแนน    

ความประพฤติ จนถึงการพนสภาพเปน นศท. 

    ข) สงเสริมให นศท. มีความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

สถาบันพระมหากษัตริย เรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริยไทย สงเสริมและสนับสนุน         

ให นศท. เขารวมโครงการ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน” โดยทํากิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีเพื่อ 

ชาติ ศาสน กษัตริย” ในทุกโอกาสท่ีสามารถกระทําได รวมท้ังสอดแทรกเนื้อหาวิชา “ศาสตรพระราชา” สูการพัฒนา

อยางยั่งยืน ใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

    ค) ใหความสําคัญในเรื่องการอบรมและปลูกฝงให นศท. ไดทราบถึงประวัติศาสตรชาติไทย 

โดยใหตระหนักและซาบซึ้งในการตอสู เสียสละของบรรพบุรุษท่ีไดดํารงรักษาชาติไทย อาทิเชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช, บูรพมหากษัตริยอื่นๆ, วีรกรรมของทาวสุรนารี และชาวบานบางระจัน เพื่อใหเขาถึงความ   

เปนชาติในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตองรักษาไว ท้ังนี้ ใหหนวยฝกวิชาทหารพิจารณาจัดหาสถานท่ีหรือหองเรียนเพื่อ

ปรับปรุงจัดทําเปนหองเรียนประวัติศาสตรชาติไทย เพื่อให นศท. ไดเขาศึกษาและคนควาหาขอมูลท่ีสําคัญ 

    ง) จัดทําประวัติในการฝกของ นศท. แตละนาย ท้ังในดานความถนัดหรือความสามารถพิเศษ 

ในวิชาท่ีเขารับการฝกตามหลักสูตร รวมถึงลักษณะดานจิตใจ ความกระตือรือรน ในการรับการฝก รักการฝกวิชาทหาร  

มีระเบียบวินัยดี ต้ังแต นศท. เขารับการฝกวิชาทหาร จนสําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ันปท่ี ๓ หรือ ๕ และมีการบันทึก

รายช่ือไวเปนกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาใชประโยชนในการสมัครสอบเขารับราชการใน ทบ. และการคัดเลือกหรือ

สมัครเขาเปนกําลังพลสํารอง  

 

 



๓ 

 

 

   ๒) ดานการดําเนินการฝก ใหทุกศูนยฝกยอย/สถานศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการดังนี ้

    ก) ใชหลักสูตรการฝกท่ีปรับปรุงใหม ซึ่ง ทบ.อนุมัติใหใชลาสุดมาดําเนินการฝกอบรม 

นศท. (วิชาทหาร รอยละ ๕๕ วิชาท่ัวไป รอยละ ๔๕) 

    ข) การฝกบุคคลเบ้ืองตน ใหหนวยฝกวิชาทหารยึดถือตามแนวทาง คูมือการฝกวาดวย 

แบบฝกบุคคลทามือเปลา และแบบฝกบุคคลทาอาวุธ ของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค  

(รร.ทม.รอ.) พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนหลัก  

   ค) ผูเกี่ยวของกับการฝก นศท. ทุกระดับตองระลึกเสมอวา การฝก นศท. เปนการฝก 

เพื่อให นศท. เรียนรูวิชาทหาร ท้ังดานรางกาย, ดานจิตใจ, ความรูความสามารถ และทัศนคติ โดยสงเสริมใหมีการ

ฝกหลักสูตรพิเศษ อาทิ หลักสูตรกระโดดรมแบบพาราเซล เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถพิเศษของ นศท. 

และการฝกศิลปะปองกันตัวสอดแทรกในการออกกําลังกายของ นศท.   

   ง) มุงเนนการฝกเพื่อสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ นศท. ดานความมีวินัย การแตงกาย 

ลักษณะทหารท่ีดี และการแสดงความเคารพ ท้ังในและนอกหนวยฝกวิชาทหาร ใหปรากฏและเปนท่ีประทับใจ แก

ประชาชนท่ีพบเห็น โดยใหมีการฝกปรับปรุงวินัยเพิ่มเติมจากการฝกปกติ กรณีกระทําผิดวินัยหรือการแตงกาย   ไม

เหมาะสม 

   จ) จัดการบรรยายใหความรูเรื่อง กําลังพลสํารอง อยางจริงจัง เพื่อให นศท. มีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบในฐานะกําลังพลสํารองของกองทัพเมื่อสําเร็จการฝกวิชาทหาร 

โดยมีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีการเรียกเขารับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

และ พ.ร.บ.กําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ฉ) สอดแทรกการฝกทักษะชีวิต การสรางภูมิคุมกันทางจิตวิทยา รวมท้ังการปลูกฝง

อุดมการณและความรักชาติใหกับ นศท. ในทุกข้ันตอนของการฝก เพื่อหลอหลอมให นศท. มีจิตสํานึกความรักชาติ

และกองทัพ รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเยาวชน  

   ช) ริเริ่มใหมีการอบรม และปลูกฝง นศท. ในเรื่อง การขาว เพื่อทําหนาท่ีแจงเบาะแส 

บุคคลหรือขบวนการท่ีเปนภัยตอความมั่นคงของชาติตามขีดความสามารถ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ นศท. 

เปนลําดับแรก เพื่อเสริมระบบขายงานขาวตามโครงการแหลงขาวประชาชนของ ทบ. 

   ซ) ทุกศูนยฝกยอย ตองใหความสําคัญกับมาตรการการจัดการฝกวิชาทหารใหกับ นศท. 

โดย นศท. ทุกนายจะตองไดรับการฝกภาคปกติตามเนื้อหาวิชา จํานวน ๘๐ ช่ัวโมง โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ 

นรด. วาดวย การปกครองบังคับบัญชา การฝกและการสอบ นศท. พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนท่ี ๒ การฝกและการสอบ 

ดังนี้ 

    (๑) นศท. ท่ีมีความจําเปน สามารถขาดการฝกภาคปกติไดไมเกินรอยละ ๒๐ หรือ 

๑๖ ช่ัวโมง ของเวลาการฝก (๘๐ ช่ัวโมง) 

    (๒)  นศท. ท่ีขาดการฝกภาคปกติเกินกวารอยละ ๒๐ หรือ ๑๖ ช่ัวโมง ของเวลาการฝก 

(๘๐ ช่ัวโมง) โดยไมเขาหลักเกณฑการไดรับสิทธิฝกชดเชยจะหมดสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ตองตกซ้ําช้ัน 
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    (๓) การลาหรือการขาดการฝกภาคปกติทุกครั้ง หนวยฝกวิชาทหารตองแจงให 

ผูปกครอง นศท. ทราบต้ังแตครั้งแรกท่ีลาหรือขาดการฝก    

    (๔) ในกรณีท่ี นศท. ขาดการฝกภาคปกติเกิน ๑๖ ช่ัวโมงข้ึนไป เนื่องจากเขารวม 

กิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีสรางช่ือเสียงใหกับประเทศเทานั้น และไดรับอนุญาตใหลาถูกตอง โดยสถานศึกษาวิชา

ทหารรายงานฝกชดเชยตามเกณฑการผอนผัน จึงจะไมถูกตัดคะแนนความประพฤติ และตองมาเขารับการฝกชดเชย

ใหครบตามจํานวนวันท่ีขอลา 

    (๕) การลงโทษ นศท. ใหปฏิบัติตาม ระเบียบ นรด. วาดวยการปกครองบังคับบัญชา 

การฝกและการสอบ นศท. พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งไดแก การตัดคะแนนความประพฤติโดยผูมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีระบุไว

ในระเบียบฯ และการลงโทษทุกครั้งจะตองช้ีแจงเหตุผลให นศท. ทราบ  

     (๖) การขาดการฝกของ นศท. 

                         - นศท.ท่ีขาดการฝก โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ครั้งท่ี ๑ จะตัดคะแนนความ

ประพฤติ  ๑๕ คะแนน และเชิญ นศท. ไปพบ หัวหนาครูฝกช้ันป 

                                 - นศท.ท่ีขาดการฝก โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ครั้งท่ี ๒ จะตัดคะแนนความ

ประพฤติ ๑๕ คะแนน และเชิญ ผกท. เขารับฟงคําช้ีแจง  จากหัวหนาชุดครูฝก 

                             - นศท.ท่ีขาดการฝก โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ครั้งท่ี ๓ จะตัดคะแนนความ

ประพฤติ ๑๕ คะแนน และเชิญผูปกครองของ นศท.เขารับฟงคําช้ีแจง จาก ผบ.หนวยฝกฯ 

                             - กรณี นศท.ขาดการฝก   เนื่องจากปวยกระทันหัน ผกท. หรือผูปกครอง   

จะตองแจงสาเหตุการขาดภายในวันท่ีทําการฝก โดย ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ จะไมพิจารณาใบรับรองแพทยอนหลัง 

                     (๗) การลากิจ - ลาปวยของ นศท. 

                              - นศท.ท่ีสงหลักฐานการลาไมถูกตองตามระเบียบ จะถือเปนการขาดการฝก  

                              - นศท.ท่ีสงหลักฐานการลาถูกตองตามระเบียบ    จะไมลงเวลาเขารับการฝกให 

(ไมมีเวลาเรียน) แตไมตัดคะแนนความประพฤติ 

                               - การลาปวย จะตองแนบใบรับรองแพทยของโรงพยาบาลเทานั้น (ใบรับรอง

แพทยของคลีนิค ไมรับพิจารณา) 

                      (๘) สถานศึกษาท่ีขออนุญาตให นศท.ลา เพื่อทํากิจกรรมของสถานศึกษาจะไมถือวา

เปนการขาดการฝก  แตจะตองให นศท.เขารับการฝก - สอน ชดเชย ตามจํานวนครั้งท่ีขาดการฝก - สอน โดย

จะตองเขารับการฝกในศูนยฝกยอย ท่ีกําลังเปดทําการฝก - สอนอยู 

                     (๙) สถานศึกษาตองจัดครู - อาจารย   เปนผูแทนของสถานศึกษาวิชาทหาร     เพื่อ

ทําหนาท่ีผกท. และ ผช.ผกท.  ในการติดตอประสานงานปกครองบังคับบัญชา และชวยเหลือทําการฝกเบ้ืองตนแก 

นศท.ทุกครั้งท่ี นศท.เขารับการฝกตามท่ี  ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ กําหนด  ตามคํารองขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร 

และคํารับรองท่ีใหไวตอหนวยบัญชาการรักษาดินแดน 

                    (๑๐) การดําเนินการรับสมัคร นศท.  ช้ันปท่ี ๑  ศฝ.นศท.มทบ.๑๔   จะพิจารณาให

สิทธิพิเศษสําหรับสถานศึกษาวิชาทหารท่ีมีความพรอม   ใหความสนใจและเอาใจใสในการฝก – สอน  นศท.     

และการกํากับดูแลของ ผกท. จากการประเมินผลในปท่ีผานมา 
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  ๓) ดานการพัฒนาครูฝก 

   ก) ใหทุกศูนยฝกยอย พัฒนาและตอยอดครูฝก นศท. ตนแบบ โดยพัฒนาเทคนิค 

การฝก/การเรียนการสอน และเนนให นศท. มีสวนรวม มีความสนุก ผอนคลาย เกิดความประทับใจ แตอิงหลักการ/

เนื้อหาวิชาท่ีกําหนด เพื่อมุงไปสูความเปน “รด.New Gen.” 

   ข) การแกปญหาการขาดแคลนครูฝก ใหดําเนินการ ดังนี ้

    (๑) จัดใหมีการฝกทบทวนครูฝกใหมีขีดความสามารถท่ีสูงข้ึนในลักษณะ Unit School 

    (๒) ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร : ใหทุกศูนยฝกยอย จัดการฝกและอบรมให ผกท. 

เชนเดียวกับครูฝก เพียงแตความเขมขนดานการฝกอาจไมเทากับครูฝก แตตองใหเห็นผลชัดเจนวามีการยกระดับ

มาตรฐานสูงข้ึนจากเดิม ท้ังนี้ ตองมอบหมายหนาท่ีใหในขีดความสามารถ เชน การตรวจสอบยอด นศท., การช้ีแจง สิทธิ

หนาท่ี นศท., การสงเสริมการมีสวนรวมในการเรียนการสอนหรือในสถานีฝก เปนตน 

    (๔) นศท. ช้ันปท่ี ๔ – ๕ : ดําเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษา   

วิชาทหารช้ันปท่ี ๔ - ๕ เชน การปฏิบัติหนาท่ีผูชวยครูฝกในการฝกนักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี ๑ – ๓ และการ

ประชาสัมพนัธ นศท. ศึกษาตอในช้ันปท่ี ๔ – ๕ ใหมากข้ึน  

    (๕) การเรียกกําลังพลสํารองเพื่อปฏิบัติราชการ ดวยวิธีการรับสมัคร โดยการเรียก

กําลังพลสํารองพรอมใชงานเพื่อทําหนาท่ีครูฝก นศท. ในการฝกภาคปกติและภาคสนาม 

  ๔) ดานความปลอดภัย : ใหยึดถือคําช้ีแจงเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการฝกของ ทบ. 

เปนแนวทางในการดําเนินการ ตองกําหนดใหมีนายทหารนิรภัยการฝก ทําหนาท่ีชวยเหลือผูบังคับหนวยในการควบคุม

กํากับดูแลความปลอดภัยในทุกข้ันตอนของการฝก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฝกในเรื่องท่ีเส่ียงอันตราย ท้ังนี้ สามารถเสนอแนะให

ระงับการฝกในเรื่องท่ีอาจเปนอันตราย ใหอยูในดุลยพินิจของนายทหารนิรภัยการฝก 

 ๓. ขอบเขต : คําส่ังนี้มีผลบังคับใชสําหรับปการศึกษา ๒๕๖๓ (พ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔) 

 ๔. วัตถุประสงค 

  ก. เพื่อใหนักศึกษาท้ังชายและหญิงท่ีสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร มีความรูวิชาทหาร ท้ังในทาง

เทคนิคและทางยุทธวิธีตามลําดับ ดังนี้   

   ๑) นศท. ช้ันปท่ี ๑ และ ๒ ใหมีความรูและมีทักษะวิชาทหารเบ้ืองตนอยางเพียงพอ ไดรับการ

สรางเสริมลักษณะทหารอยางเขมงวด จนมีบุคลิกเปนทหาร มีความอดทนท้ังดานรางกายและจิตใจ เพื่อใหมีความ

พรอมตอการฝกในช้ันปท่ีสูงข้ึน รวมถึงใหไดรับการเสริมสรางใหเปนผูมีระเบียบวินัย มีความรักหมูคณะและเปนผูมี

ความเสียสละตอสวนรวม    

   ๒) นศท. ช้ันปท่ี ๓ ใหมีความรูความสามารถทางทหาร ตลอดจนมลัีกษณะผูนําในระดับ 

ผูบังคับหมู สามารถใชอาวุธประจํากายและทําการยิงอยางไดผล 

   ๓) นศท. ช้ันปท่ี ๔ และ ๕ ใหมีความรูความสามารถทางทหาร และมีลักษณะผูนําในระดับ

รองผูบังคับหมวด และผูบังคับหมวด ตามลําดับ มีความสามารถอยางเพียงพอตอการนําหนวยในระดับหมวด 
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  ข. ปลูกฝงอุดมการณให นศท. มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมีจิตสํานึกในเรื่องความเสียสละตอสังคมสวนรวม 

รวมท้ังมีความเช่ือมั่นและศรัทธาตอกองทัพ 

 ค. เพื่อให นศท. เปนผูท่ีมีระเบียบวินัย เช่ือฟง และปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด 

ปฏิบัติตนอยูในกรอบประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีของชาติ มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง มีความอดทนและอดกล้ัน 

สามารถทนตอสภาพแวดลอมการฝกท่ียากลําบาก 

 ง. เพื่อให นศท. มีสวนรวมในการรณรงค และดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณชน

อยางกวางขวาง จริงจัง และตอเนื่อง    

 จ. เพื่อให นศท. มีความรัก ความสามัคคีในหมู นศท. ดวยกัน  และปฏิบัติตนเปนแกนนํา 

สรางความสามัคคีในกลุมเยาวชนในสถานศึกษา ในสังคมและประเทศชาติ 

                 ๕. กิจกรรมของ นศท.  

  ก. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย โดยจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกความจงรักภักดี  

ตอสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาส และเนื่องในวันสําคัญของพระบรมวงศานุวงศ  

  ข. โครงการ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน” สงเสริมให นศท. เปนผูมีจิตอาสา 

ปฏิบัติงานเพื่อสังคม และแสดงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

ดวยการสมัครเขารวมโครงการฯ และรวมในการทํากิจกรรม เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย 

  ค. พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. มีความมุงหมายเพื่อให นศท. ไดแสดงออกถึง

ศักยภาพ ความมีระเบียบวินัย โดยใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้   

    ๑) กําหนดวันกระทําพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตน และสวนสนาม ของ นศท. ในวันอังคารท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๓  

    ๒) ใหดําเนินการซักซอมกอนพิธี โดยกําหนดใหซอมยอยอยางนอย ๒ ครั้ง ซอมใหญ ๑ ครั้ง กับ

ใหหนวยจัดใหมีการฝกซอมทุกหวงเวลาท่ีมีโอกาส  

  ง. กิจกรรม “รด.จิตอาสา” มีความมุงหมายเพื่อให นศท. มีสวนรวมในการปกปองและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย และอุทิศตนเพื่อสังคมดวยการบําเพ็ญสาธารณประโยชน โดยรวมมือกับสถานศึกษาวิชาทหาร 

หนวยทหาร และสวนราชการในพื้นท่ี กรอบการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

    ๑) งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย      

    ๒) งานชวยเหลือสังคมตามขีดความสามารถ  

    ๓) งานบรรเทาสาธารณภัย  

    ๔) งานสรางการรบัรู 

  จ. โครงการ “รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด” ใหทุกศูนยฝกยอย ริเริ่มจัดกิจกรรม รณรงค

ปองกันและตอตานยาเสพติด เพื่อให นศท.ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

ท่ีดีแกเยาวชนท่ัวไป เปนส่ือกลางในการสรางความเขาใจ รวมท้ัง รณรงคตอตานภัยยาเสพติดใหกับผูอื่นได 

 



๗ 

 

  ฉ. โครงการ “รด.จิตสีขาว” มีความมุงหมายเพื่อเปนการฝกจิตใจใหสงบ มีสมาธิ รูผิดชอบช่ัวดี โดย

การให นศท. ปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต/นั่งสมาธิ กอนการฝก สําหรับ นศท. ท่ีนับถือศาสนาอื่นๆ ใหพิจารณาปฏิบัติ

ตามหลักศาสนาของตนเองตามความเหมาะสม 

  ช. โครงการ รด.cyber จัดต้ังกลุม นศท. ท่ีมีขีดความสามารถ และมีความสนใจดานการจัดทําส่ือ

ประชาสัมพันธ (ส่ือออนไลน) โดยการจัดการอบรมเกี่ยวกับการใชวิจารณญาณตอส่ือสังคมออนไลน การผลิตส่ือ

ออนไลนเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม นศท. 

  ซ. โครงการ รด.network จัดต้ังกลุมไลนตามสายการบังคับบัญชา ระดับกองรอย กองพัน  

มีครูฝกและ ผกท.ประจํากองรอย ควบคุมและประสานงาน ใชสําหรับสงขาวและแจงเตือนการทํากิจกรรม 

  ด. โครงการ รด.ตนแบบนวัตกรรม สงเสริม นศท.ท่ีมีความคิดสรางสรรค นําความรูและทักษะท่ีมี

มาจัดทําส่ือการเรียนการสอน เครื่องชวยฝก และนวัตกรรมทางทหาร 

  ต. กิจกรรมเปดหนวยฝกวิชาทหาร ตอนรับผูปกครองและญาติในวันเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให

ผูปกครองและญาติเกิดความเช่ือมั่นในระบบการฝก นศท. รวมท้ังเกิดความรักและศรัทธาตอกองทัพ 

  ถ. โครงการหรือกิจกรรมท่ีปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง รวมท้ังโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนความริเริ่มของ

ศูนยฝกยอย/สถานศึกษาวิชาทหาร ซึ่งปฏิบัติแลวเกิดผลดี ใหทุกศูนยยอย/สถานศึกษาวิชาทหาร นํามาปฏิบัติ

ตอไป 

๖. การรับสมัคร นศท. ช้ันปท่ี ๑ และการรับรายงานตัว นศท. ช้ันปท่ี ๑ – ๕ (ช,ญ) 

     ก. ผูสมัครเขาเปน นศท. ในปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนนักเรียน นักศึกษา ท่ีมิไดมาสมัครเขาเปน 

นศท. ในโอกาสแรก ในปผานๆ มา ซึ่งยังมีอายุระหวาง ๑๕ ป – ๒๒ ปบริบูรณ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ

ทหาร ผูสมัครฯ ประเภทนี้ จะตองไมเปนบุคคลท่ีกระทําผิดตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ จึงใหกอง

อํานวยการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ตองทําการตรวจสอบหลักฐานประกอบการรับสมัครฯ อยางละเอียด

เปนกรณีพิเศษ ตามหวงอายุของผูสมัครฯ ดังนี้ 

      ๑)  อายุระหวาง ๑๗ – ๑๙ ปบริบูรณ ( เกิดป พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ) ตองนําใบสําคัญทหาร

กองเกิน (แบบ สด.๙) มาเปนหลักฐานประกอบการรับสมัครฯ เพิ่มเติมจากท่ีกําหนด 

       ๒)  อายุ ๒๐ ปบริบูรณ ( เกิดป พ.ศ.๒๕๔๓ ) ตองนําหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) มาเปน

หลักฐานประกอบการรับสมัครฯ เพิ่มเติม จากขอ ก) ดวย 

   ๓)  อายุ ๒๑ – ไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ ( เกิดป พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ ) ตองนําใบรับรองผลการ

ตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) มาเปนหลักฐานประกอบการรับสมัครฯ เพิ่มเติม จากขอ ข) ดวย 

    ก) คุณสมบัติ คุณลักษณะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร ดังตอไปนี้.- 

        (๑) เปนชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย 

        (๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๑๕ ปบริบูรณข้ึนไปและไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ โดยใหนับอายุตาม 

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร สําหรับผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตองไดรับความยินยอมของบิดา มารดา หรือ

ผูปกครองตามกฎหมาย 

 

 



๘ 

 

       (๓) สําหรับผูท่ีมีอายุ ๒๑ ปบริบูรณข้ึนไป ตองไมเปนผูท่ีไมไปแสดงตนเพื่อรับ

หมายเรียกท่ีอําเภอทองท่ีซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนตาม มาตรา ๒๕ และ/หรือ ตองไมเปนผูท่ีไมมาให

คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการตาม มาตรา ๒๗ แหง 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

      (๔) สําเร็จการศึกษาต้ังแต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไป และมีผล

การศึกษาของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือเทียบเทา ต้ังแต ๑.๐ ข้ึนไป 

      (๕) กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ี หนวยบัญชาการรักษาดินแดน เปดการฝกวิชา

ทหารเวนแตผูสําเร็จการศึกษาต้ังแตระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเทาข้ึนไป และสําเร็จการฝกวิชาทหารไมตํ่ากวาช้ันปท่ี 

๓ แลว ซึ่งมีอายุไมเกิน ๒๖ ปบริบูรณ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารจะสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร

ตอใหจบหลักสูตรการฝกวิชาทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดได 

          (๖) ไมเปนโรค หรือ สภาพรางกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไมสามารถเขารับราชการทหาร

ไดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

      (๗) ไมเปนบุคคลท่ีเกิดกอน พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่ีอยูในพื้นท่ียกเวนตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 

๔๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง 

ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารบางฉบับท่ีไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. 

๒๕๕๘  

                          (๘) มีขนาดรอบตัว น้ําหนัก และความสูง ตามสวนสัมพันธดังนี้ 

   อายุ (ป) / 

   บริบูรณ 

ชาย หญิง 

ขนาดรอบตัว (อก) นํ้าหนัก ความสูง นํ้าหนัก ความสูง 

หายใจเขา (ซม.) หายใจออก (ซม.)  (กก.) (ซม.) (กก.) (ซม.) 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

 ๑๙ ถึง ๒๒ 

๗๕ 

๗๖ 

๗๗ 

๗๘ 

๗๙ 

๗๒ 

๗๓ 

๗๔ 

๗๕ 

๗๖ 

๔๒ 

๔๔ 

๔๖ 

๔๘ 

๔๙ 

๑๕๔ 

๑๕๖ 

๑๕๘ 

๑๖๐ 

๑๖๑ 

๔๑ 

๔๒ 

๔๓ 

๔๔ 

๔๕ 

๑๔๘ 

๑๔๙ 

๑๕๐ 

๑๕๑ 

๑๕๒ 

 

ทั้งนี้ คาดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) ชาย ตองนอยกวา ๓๕  กิโลกรัม /ตารางเมตร  

และหญิง ตองนอยกวา ๓๐  กิโลกรัม / ตารางเมตร  

    (๙) มีความประพฤติเรียบรอย และไมมีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับ ยาเสพติดใหโทษทุก

ประเภท 

    (๑๐) ไมเปนทหารประจําการ กองประจําการ หรือถูกกําหนดตัวเขากองประจําการ

แลว 



๙ 

 

                      (๑๑)  เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายผูสมัครเปน นศท. ช้ันปท่ี ๑ (ชาย/หญิง) 

นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง คะแนน 

การทดสอบ จํานวน/ระยะทาง เวลา จํานวน/ระยะทาง เวลา 

ดันพื้น ๒๒  ครั้ง ภายใน  ๒  นาที ๑๕  ครั้ง ภายใน  ๒  นาที ๑๐๐ 

ลุก - นั่ง ๓๔  ครั้ง ภายใน  ๒  นาที ๒๕  ครั้ง ภายใน  ๒  นาที ๑๐๐ 

วิ่ง ๘๐๐  เมตร ภายใน  ๓.๑๕  นาที ๘๐๐  เมตร ภายใน ๔.๐๐ นาที ๑๐๐ 

        หมายเหตุ  ถาผูสมัครชาย ใชเวลาวิ่งเกินกวา  ๔ นาที , ผูสมัครหญิง ใชเวลาวิ่งเกินกวา ๔ นาที ๓๕ วินาที  

จะไมพิจารณาจัดเรียงลําดับคะแนน  เวนแต ผูสมัครชายและหญิง  ท่ีมีผลคะแนนในทา ดันพื้น และทา ลุก – นั่ง 

รวมกัน ต้ังแต ๑๘๐ คะแนนข้ึนไป  จึงจะพิจารณาจัดเรียงลําดับคะแนน 

      (๑๒) นักศึกษาชาย จะตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายตามท่ีกําหนด 

ดังนี้.- 

    -  ดันพื้น  ๒๒  ครั้ง             ภายในเวลา    ๒ นาที 

    -  ลุก - นั่ง  ๓๔  ครั้ง           ภายในเวลา    ๒ นาที 

    -  วิ่งระยะทาง  ๘๐๐  เมตร  ใชเวลาไมเกิน  ๓ นาที ๑๕  วินาที 

     (๑๓)  นักศึกษาหญิง จะตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายตามท่ีกําหนด 

ดังนี้.- 

    -  ดันพื้น  ๑๕  ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที 

    -  ลุก - นั่ง  ๒๕  ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที 

    -  วิ่งระยะทาง  ๘๐๐  เมตร  ใชเวลาไมเกิน ๔ นาที 

   ข)  หลักฐานการสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร  มีดังนี้.- 

       (๑)  ใบสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.๑) (ทบ.๓๔๙ - ๐๐๑) ใหรับจาก

สถานศึกษาวิชาทหารท่ีกําลังศึกษาอยูปจจุบัน โดยนักศึกษาท่ียื่นความจํานงขอสมัครเขาเปนนักศึกษาวิชาทหาร 

ช้ันปท่ี ๑ ตองกรอกขอความใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และลงลายมือช่ือดวยตนเอง  

       (๒)  ในชองคํารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบสมัคร (แบบ รด.๑) ตองให

หัวหนาสถานศึกษาวิชาทหารหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ เปนผูลงนามรับรองความประพฤติ โดยรับรองวาจะ

ปกครองใหนักศึกษาวิชาทหารอยูในระเบียบวินัยอันดี และจะใหมีความสะดวกในการฝกวิชาทหารของผูสมัคร

ตามท่ีกองทัพบกกําหนด  ตลอดจนรับรองการกรอกขอความในใบสมัครวาเปนความจริงดวยตนเองและลงลายมือ

ช่ือ  พรอมท้ังประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารกํากับไว 

       (๓)  บิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย  จะตองลงนามยินยอมในใบสมัคร 

(แบบ รด.๑) ใหสมัครเขาฝกวิชาทหารได โดยจะตองลงนามดวยตนเอง และผูอื่นจะลงนามแทนมิได 



๑๐ 

 

       (๔)  รูปถายสีขนาด ๓ x ๔  เซนติเมตร  แตงเครื่องแบบนักศึกษา  หนาตรง  ไมสวม

หมวก   ไมสวมแวนตา จํานวน ๑  รูป   (ติดรูปถายบนใบสมัคร)    

       (๕) หลักฐานแสดงผลการศึกษาสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือเทียบเทา ซึ่งมีผล

การศึกษาไมตํ่ากวาท่ีกองทัพบกกําหนด  โดยหัวหนาสถานศึกษาวิชาทหารหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูรับรอง

คะแนนเฉล่ียในหลักฐาน 

     (๖)  ใบรับรองแพทยท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป  รับรองวามีรางกายสมบูรณ  

แข็งแรง ซึ่งออกใหไมเกิน  ๓๐  วัน กอนวันรับสมัคร ( ศฝ.ฯ จัดแพทยจาก รพ.คายนวมินทรชินี  ดําเนินการใหใน

วันรับสมัคร) 

       (๗) ผูสมัครท่ีมีอายุต้ังแต ๑๗ ปบริบูรณข้ึนไป (นับอายุ ตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหาร) ตองนําสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) มาแสดงเปนหลักฐานประกอบดวย 

       (๘) ผูสมัครท่ีมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ (นับอายุ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร) 

ตองนําสําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) มาแสดงเปนหลักฐานประกอบเพิ่มเติม จากขอ (๗) 

ดวย 

       (๙) ผูสมัครท่ีมีอายุต้ังแต ๒๑ ปบริบูรณข้ึนไป (นับอายุ ตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหาร) ตองนําสําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ 

สด.๔๓) ของป พ.ศ. ท่ีมาสมัครฯ มาแสดงเปนหลักฐานประกอบเพิ่มเติม จากขอ (๘) ดวย 

   ค)  หลักฐานการรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร  มีดังนี้.- 

       (๑)  ใบรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร (แบบ รด.๒)  ใหรับจากสถานศึกษาวิชาทหารท่ี

กําลังศึกษาอยูปจจุบัน  โดยนักศึกษาวิชาทหารท่ียื่นความจํานงขอรายงานตัวตองเขียนและ   ลงลายมือช่ือดวย

ตนเอง 

       (๒) ในชองคํารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร 

(แบบ รด.๒)  หัวหนาสถานศึกษา หรือผูรับมอบอํานาจจากหัวหนาสถานศึกษาวิชาทหาร  เปนผูลงนามรับรองความ

ประพฤติ  ตลอดจนรับรองการกรอกขอความในแบบรายงานตัวและประวัติของนักศึกษาวิชาทหารวาเปนความจริง 

และประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารกํากับไว 

       (๓)  บิดา มารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย  จะตองลงนามยินยอมในใบรายงานตัว 

(แบบ รด.๒) ใหรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร โดยจะตองลงนามดวยตนเอง และผูอื่นจะลงนามแทนมไิด 

       (๔)  รูปถายสีขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร แตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ท่ีถาย   

ไมเกิน ๖ เดือน หนาตรง  ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา จํานวน ๑  รูป  (ติดรูปถายบนใบรายงานตัว) 

       (๕)  หลักฐานการรับรายงานตัวเพิ่มเติม นักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี ๓ 

                                         - นักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี ๓ ชาย ตองนําสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ 

สด.๙) มาแสดงเปนหลักฐานประกอบดวย 

                                         - นักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี ๓ หญิง ตองนําสําเนาทะเบียนบาน  มาแสดงเปน

หลักฐานประกอบดวย 

 



๑๑ 

 

      (๖)  หลักฐานการรับรายงานตัวเพิ่มเติม นักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี ๔ (ชาย, หญิง) 

                                         - ตองนําสําเนาทะเบียนบาน  มาแสดงเปนหลักฐานประกอบดวย 

                                         - ตองนําสําเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือ

เทียบเทา มาแสดงเปนหลักฐานประกอบดวย 

                                         - ตองนําสําเนา สด.๘ หนากลาง (ถามีเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี ๔ ชาย)  

มาแสดงเปนหลักฐานประกอบดวย 

      (๗)  หลักฐานการรับรายงานตัวเพิ่มเติม นักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี ๔ (ชาย, หญิง) 

                                         - ตองนําสําเนาทะเบียนบาน  มาแสดงเปนหลักฐานประกอบดวย 

                                         - ตองนําสําเนา สด.๘ หนากลาง(ถามีเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี ๕ ชาย ) 

มาแสดงเปนหลักฐานประกอบดวย 

      (๘)  หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร กรณีนักศึกษาวิชาทหารโอนยายระหวาง

สถานศึกษาวิชาทหารสวนกลางกับสวนภูมิภาค หรือโอนยายตางสวนภูมิภาคให ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย

การฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบก   ท่ีฝกวิชาทหาร

อยูเดิม เปนผูออกหนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร   

       (๙)  นักศึกษาวิชาทหารท่ีขอรอรับสิทธิไว  ตองนําหลักฐานหนังสือรับรองการขอรอ

รับสิทธิฉบับจริง  มาแสดงดวย 

                                 (๑๐)  นักศึกษาวิชาทหารท่ีไดรับอนุมัติใหรายงานตัวกรณีเหตุสุดวิสัย ฯ ตามท่ี

กําหนดในขอ ๒๕ ของระเบียบ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน วาดวย การปกครองบังคับบัญชา การฝกและการ

สอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑  ตองมีหลักฐานการอนุมัติกรณีดังกลาวมาแสดงดวย 

       (๑๑) ขอเนนย้ํา การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

                                          - นศท.ท่ีรายงานตัวและยายมาจาก ศฝ.ตางจังหวัด (ยกเวน ชลบุรี/ระยอง) ให

นําหนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร  แนบพรอมกับใบรายงานตัว (รด.2) ในวันท่ีรายงานตัวเทานั้น ถาไมนํามาจะไม

สามารถรายงานตัวได 

                                          - ผกท.ตรวจสอบ นศท.ท่ีโอนยายมาจาก ศฝ.ตางจังหวัด วาศึกษาตรงตามช้ันป

หรือไม หากไมตรงให ผกท.ทํารอรับสิทธิ์  หากไมแนใจใหติดตอสอบถามท่ี ฝายทะเบียน นศท.เพื่อความถูกตอง 

    ง) การดําเนินการของสถานศึกษาวิชาทหารในการนํานักศึกษามาสมัคร และนักศึกษา

วิชาทหารมารายงานตัว ใหปฏิบัติดังนี้.- 

       (๑) แจงจํานวนนักศึกษาท่ีจะนํามาสมัคร และจํานวนนักศึกษาวิชาทหาร ท่ีจะนํามา

รายงานตัวให ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ ทราบลวงหนา ตามท่ี มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ 

กําหนด 

       (๒) จัดพิมพและตรวจสอบ ช่ือตัว ช่ือสกุล เลขประจําตัวประชาชน ในบัญชีรายช่ือ

นักศึกษาท่ีนํามาสมัคร และ ช่ือตัว ช่ือสกุล เลขประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร ในบัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหารท่ี

นํามารายงานตัวตาม หรือบัญชีรายช่ือรายงานตัวโอนยายตาม เรียงช่ือตามลําดับ ตัวอักษรใหถูกตองครบถวนตาม



๑๒ 

 

จํานวนท่ีกําหนด สงใหกับ ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๑๔  ลวงหนากอนวันท่ีนํานักศึกษา 

และนักศึกษาวิชาทหาร มาสมัครและรายงานตัว ไมนอยกวา ๕ วัน ตามท่ี มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ กําหนด 

       (๓) ควบคุม แนะนํา การกรอกขอความในใบสมัคร (แบบ รด.๑) และใบรายงานตัว 

(แบบ รด.๒) และอื่นๆ ของผูสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร และผูรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร ใหถูกตอง และ

ตรวจสอบหลักฐานตามท่ีกําหนดใหเรียบรอยกอนวันมาปฏิบัติ 

                       จ) การกําหนดสีกระดาษ เอ ๔ ของใบสมัคร(รด.1) และ แบบรายงานตัว นศท.(รด.2) 
                           (๑)  ศูนยฝกแบบ 1 

- กลุมวันจันทร (สนามฝก ศฝ.ฯ)   สีขาว 
- กลุมวันจันทร (สนามฝก ร.ร.พนสัฯ)  สีเหลือง 
- กลุมวันอังคาร     สีชมพู 
- กลุมวันพุธ     สีสม 
- กลุมพฤหัสบดี     สีฟา 
- กลุมวันศุกร     สีเขียว   

                                      (๒)  ศูนยฝกแบบ 2  
- ศูนยฝก ร.ร.แกลง ฯ    สีชมพู 
- ศูนยฝก ว.เทคโนโลยีไออารพีซี   สีเหลือง 
- ศูนยฝก ร.ร.มัธยมตากสินระยอง   สีฟา 
- ศูนยฝก ร.ร.สิงหสมุทร (ทบ.)   สีสม 

    - ศูนยฝก ร.ร.สิงหสมุทร (ทร.)   สีเขียวออน 

                      ฉ) การรายงานตัว นศท.ช้ันปท่ี ๔, ๕ ทบ. , ทร. 

                                    (๑) หลักเกณฑพิจารณาจัด นศท. ช้ันปท่ี ๔ เขารับการศึกษาในสวนของกองทัพเรือ 

                                        - ศึกษาในสถานศึกษาในกลุม กองทัพเรือ 

                                        - สําเร็จวิชาทหารช้ันปท่ี ๓ และข้ึนทะเบียนนําปลดเปนกองหนุนในสวนของ

กองทัพเรือ 

                                        - สมัครใจเขารับการฝกเปนนักศึกษาวิชาทหารในสวนของกองทัพเรือ 

                                        - กรณี มีจํานวนยอด นศท. ไมเพียงพอจะพิจารณาจากสถานศึกษาในสวนของ

กองทัพบก  มาเขารับการฝกเปนนักศึกษาวิชาทหารในสวนของกองทัพเรือ ใหครบตามจํานวนท่ี นรด. กําหนด ท่ี

เหลือจึงจะเปนในสวนของ ทบ. 

                                        - หลักฐานการรายงานตัวใชใบรายงานตัวเขารับการฝกวิชาทหารแบบ รด.๒  

                         (๒)  นศท. ช้ันปท่ี ๕  ทบ. และ ทร. มีคุณสมบัติครบไดเล่ือนช้ันปตามประกาศผล

การสอบในสวนของ  ทบ. และ ทร. 

                                    (๓) นศท.ช้ันปท่ี ๔, ๕ ไมตองชําระคาบํารุงสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

 หมายเหตุ   การรับรายงานตัวของ นศท. ช้ันปท่ี 1 (ซาช้ัน) ช้ันปท่ี 2, 3 และ 5 ให ผกท. ของ
สถานศึกษาวิชาทหาร เปนผูแทนในการรายงานตัว 
 

 



๑๓ 

 

                       ช) หลักฐานการรายงานตัว กรณีมีการโอนยายสถานศึกษา 

                                    (๑)  การโอนยายสถานศึกษาของ นศท. ระหวางปการศึกษา  เมื่อ นศท. รายงานขอ
โอนยายสถานศึกษา (ยายเขา – ยายออก) ในระหวางปการศึกษา  ให ผกท.รายงานสงเอกสารให ศฝ.นศท.มทบ.
๑๔  ภายใน ๑๕ วัน  หลังจากไดรับคํารองขอจาก นศท.  โดยสงเปนลายลักษณอักษร  

                        (๒)  นศท. ท่ียายสถานศึกษา ถาเขาศึกษาตรงช้ันป  ใหรายงานตัวเขารับการฝกวิชา
ทหารได  ถาไมตรงช้ันป      ตองรายงานตัวขอรอรับสิทธิ์ไวกอน  จนกวาจะตรงช้ันปจึงจะรายงานตัวเขารับการฝก
วิชาทหารได ยกตัวอยาง เชน นศท. ก. เรียนช้ัน ม.๔  สอบไดวิชาทหารช้ันปท่ี ๑   ในปการศึกษานี้   ยาย
สถานศึกษาไปเรียนสายอาชีพ ปวช.๑  ไมสามารถรายงานตัวเขารับการฝกวิชาทหารได  ตองข้ึน ปวช.๒  จึงจะมี
สิทธิ์รายงานตัวเขารับการฝกวิชาทหาร ช้ันปท่ี ๒  หรือ นศท. ก. เรียนช้ัน  ปวช.๑  สอบไดวิชาทหาร ช้ันปท่ี ๑ แต
ไมผานปวช.๑ จะรายงานตัวเขารับการฝกวิชาทหาร  ช้ันปท่ี ๒ ไมได  ตองข้ึนช้ัน ปวช.๒ จึงจะมีสิทธิ์รายงานตัว
เขารับการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี  ๒ ได   จากกรณีดังกลาวทางสถานศึกษาวิชาทหารจะตองทําบัญชีขอรอรับสิทธิ์
พรอมดวยหลักฐาน แบบรายงานตัวและใบรับรองการฝกวิชาทหาร  สงให ศูนยการฝก ฯเพื่อดําเนินการตาม
ระเบียบ  นรด. ตอไป  หากสถานศึกษาวิชาทหารไมไดดําเนินการ นศท.  จะไมมีสิทธิ์ในปการศึกษาหนาตอไป จึง
ขอใหสถานศึกษาวิชาทหารไดตรวจสอบดวย  เพราะจะมี  นศท.  ท่ีหมดสิทธิ์ไมสามารถรายงานตัวเขารับการฝก
วิชาทหารไดทุกป      ท้ังนี้ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนถึงวันรับรายงานตัว นศท.   (การขอรอรับสิทธิ์จะขอ

ติดตอกันเกินกวา ๒ ปไมได) 
            ซ)  การสมัครรอรับสิทธิ์ของ นศท.ช้ันปท่ี ๒, ๓  เมื่อ นศท.สมัครรอรับสิทธิ์  ให ผกท. 

รวบรวมหลักฐานการสมัครรอรับสิทธิ์  สงให ศฝ.นศท.มทบ.๑๔  ในวันรับรายงานตัว  ดังนี ้
                      -  ใบรับรองการฝกวิชาทหาร จํานวน   ๑   ฉบับ 
                      -  ใบรายงานตัว        จํานวน   ๑   ฉบับ 
                      -  สําเนาใบสําคัญ (สด.๙) จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะ นศท.ป ๓ชาย ) 

     ข. ในวันท่ีทําการรับสมัคร และรายงานตัว ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผูแทนสถานศึกษา 
วิชาทหาร ตองนํานักศึกษามาสมัคร และนํานักศึกษาวิชาทหาร ท้ังท่ีสังกัดอยูเดิมหรือท่ีโอนยายมาจากสถานศึกษา 
วิชาทหารแหงอื่น มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานท่ีท่ี ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ 
กําหนด กับใหอยูกํากับดูแลแกปญหาในเรื่องท่ีหากจะมีหรือเกิดข้ึนระหวางทําการสมัครและรายงานตัว จนกวา
ผูสมัครและผูรายงานตัวดําเนินการเสร็จส้ินในวันนั้น พรอมกับรับทราบขอมูลและปญหาตางๆ เพื่อจะไดปฏิบัติได
โดยถูกตองทันเวลาตอไป และหากมีกรณีขอรอรับสิทธิ ใหสถานศึกษาวิชาทหารดาเนินการ ดังนี ้

        ๑) กรณีนักศึกษาวิชาทหารไมสามารถเขารับฝกวิชาทหารในปการศึกษานั้นไดตลอดป
การศึกษา และเจาตัวมีความประสงค สถานศึกษาวิชาทหารจะตองทําบัญชีรายช่ือขอรอรับสิทธิใหนักศึกษาวิชา
ทหารเสนอตอกองอํานวยการรับสมัครและรายงานตัว เพื่อใหนักศึกษาวิชาทหารผูนั้นไดสิทธิรายงานตัวเขาฝกวิชา
ทหาร ในปการศึกษาถัดไป  

        ๒) การขอรอรับสิทธิ สถานศึกษาวิชาทหารจะตองกระทําในหวงการรับสมัครและรายงาน
ตัว ซึ่งเมื่อไดทํารายงานแลว กองอํานวยการรับสมัครและรายงานตัว จะออกหนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิให
สถานศึกษาวิชาทหาร เก็บไวเปนหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงสิทธิในปการศึกษาถัดไป  

        ๓) การขอรอรับสิทธนิั้น จะขอติดตอกันเกินกวาสองปไมได 
            ค. กําหนดการรับสมัครและรายงานตัว 
                     ๑)  สถานท่ีการรับสมัคร – ทดสอบรางกาย นศท. ช้ันป ๑ และรายงานตัว นศท.ช้ันปท่ี   

๒ – ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ หวงท่ี ๑  
                      ก) ศูนยฝกยอย พื้นท่ี จ.ชลบุรี  สถานท่ี : ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ , ร.ร.สิงหสมุทร ทบ. , ทร.  



๑๔ 

 

             ข) ศูนยฝกยอย พื้นท่ี จ.ระยอง สถานท่ี:ร.ร.มัธยมตากสินระยอง,ร.ร.แกลง“วิทยสถาวร”  

                              ค) กรณีสถานศึกษาวิชาทหารไมสามารถนํา นศท. มาสมัครและรายงานตัวตามตารางท่ี

กําหนดได ใหทําหนังสือถึง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ (ลงนามโดย หน.สถานศึกษาวิชาทหาร หรือ ผูท่ีไดรับมอบ

อํานาจเทานั้น) กอน ๕  วันทําการ เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ 

                              ง) ตารางกําหนดการรับสมัครเขารับการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี ๑ และรับรายงานตัว นศท.

ช้ันปท่ี  ๒ – ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ หวงท่ี ๑ (รอบแรก) รายละเอียดสถานศึกษาวิชาทหารการรับสมัคร  

และรับรายงานตัว นศท.  รอบเชา – รอบบาย ตามผนวก ก 

 

วัน/เดือน/ป เวลา สถานศึกษา จังหวัด 

พื้นที่ใชในการดําเนินการ

รับสมัคร 
พื้นที่ใชในการรับรายงานตัว 

ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒-๕ 
๓ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก กลุม ร.ร.แกลง"วิทยสถาวร"  ระยอง สนามกีฬา ร.ร.แกลง ฯ โดม ร.ร.แกลง ฯ 

๔-๕ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก กลุม ร.ร.มัธยมตากสินระยอง ระยอง สนามกีฬา ร.ร.มัธยมตากสินฯ อาคาร ร.ร.มัธยมตากสินฯ 

๕-๖ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก กลุม ว.เทคโนโลยี ไออารพีซี ระยอง สนามกีฬา ร.ร.มัธยมตากสินฯ อาคาร ร.ร.มัธยมตากสินฯ 

๗-๘ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก กลุม ร.ร.สิงหสมุทร (ทร.) ชลบุรี สนามกีฬา ร.ร.สิงหสมุทร โรงพละ ร.ร.สิงหสมุทร 

๙ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก กลุม ร.ร.สิงหสมุทร (ทบ.) ชลบุรี สนามกีฬา ร.ร.สิงหสมุทร โรงพละ ร.ร.สิงหสมุทร 

๑๐ ก.ค.๖๓  เตรียมการรับสมัคร  ศูนยฝกแบบ ๑    
๑๑ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันอังคาร ชลบุรี สนามกีฬา ร.ร.อัสสัมชัญฯ อาคาร ร.ร.อัสสัมชัญฯ 

๑๒ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันศุกร ชลบุรี ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

๑๓ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันจันทร(ศฝ.) ชลบุรี ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

๑๔ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันพุธ ชลบุรี ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

๑๕ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันพฤหัสบดี ชลบุรี ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

๑๖ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐-จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันจันทร(ร.ร.พนัสฯ) ชลบุรี ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

    เก็บตกทุกสถานศึกษา ชลบุรี ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

๑๗-๑๘ ก.ค.๖๓  ประมวลผลการทดสอบรางกาย    
๑๙ ก.ค.๖๓  ประกาศผลทาง WWW.MSTC14.com    

 
                       จ)  ตารางกําหนดการรายงานตัว นศท. ป ๑ (ชาย,หญิง) 

วัน/เดือน/ป เวลา สถานศึกษา ชั้นป สถานที ่

๒๐ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐ - ๑๑๐๐ ศูนยฝก กลุม ร.ร.แกลง"วิทยสถาวร" ทุกสถานศึกษา ๑ ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร" 

 ๑๓๐๐ - จบภารกิจ ศูนยฝก กลุม ว.เทคโนโลยีไออารพีซี ทุกสถานศึกษา ๑ ร.ร.มัธยมตากสินระยอง 

 ๐๘๐๐ - จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันจันทร  (สนามฝก ศฝ.ฯ , ร.ร.พนัสฯ) ๑ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

๒๑ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐ - จบภารกิจ ศูนยฝก กลุม ร.ร.มัธยมตากสินระยอง ทุกสถานศึกษา ๑ ร.ร.มัธยมตากสินระยอง 

 ๐๘๐๐ - จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันอังคาร ทุกสถานศึกษา ๑ ร.ร.อัสสัมชัญ ศรีราชา 

๒๒ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐ - จบภารกิจ ศูนยฝก กลุม ร.ร.สิงหสมุทร ในสวนของกองทพัเรือ ทุกสถานศึกษา ๑ ร.ร.สิงหสมุทร  

 ๐๘๐๐ - จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันพุธ ทุกสถานศึกษา ๑ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔  

๒๓ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐ - จบภารกิจ ศูนยฝก กลุม ร.ร.สิงหสมุทร ในสวนของกองทพับก ทุกสถานศึกษา  ๑  ร.ร.สิงหสมุทร  

 ๐๘๐๐ - จบภารกิจ ศูนยฝก มทบ.๑๔ กลุมวันพฤหัสบดี , กลุมวันศุกร ๑ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔  

๒๔ ก.ค.๖๓ ๐๘๐๐ - จบภารกิจ  เก็บตกทุกสถานศึกษา ๑ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔  

     



๑๕ 

 

 ฉ)  การรับรายงานตัว นศท.ช้ันปท่ี ๒ – ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓    

หวงท่ี ๒  (ระดับอุดมศึกษา) ต้ังแตวันท่ี ๑๕ – ๒๕  ก.ย. ๖๓ สถานท่ีการรับรายงานตัว ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

                      ช)  ในกรณีสถานศึกษาวิชาทหาร ตองการจะนํานักเรียน นักศึกษา มาสมัคร และรายงานตัวฯ      

ท้ัง   ๒ หวง ดวยเหตุอันเนื่องมาจาก สถานศึกษาฯ เปดภาคการศึกษา ท้ัง ๒ หวง เพื่อรับนักเรียน นักศึกษา      

ตางกลุมกันเขาศึกษา ใหสถานศึกษาฯ นั้นๆ แจงให  ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ ทราบ เพื่อให  ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รวบรวม

รายงานฯ ถึง ผบ.นรด. (ผาน กศท.นรด.) พิจารณาอนุมัติฯ เปนรายๆ ไป หากไมดําเนินการดังท่ีกลาวมา นรด. จะไม

ประกาศมีสภาพเปน นศท. ในหวงท่ี ๒ ใหกับ สถานศึกษาฯ ท่ีมี นักเรียน นักศึกษา ประกาศมีสภาพเปน นศท. ใน

หวงท่ี ๑ ไปแลว (กําหนดเวลาจะแจงอีกครั้ง) 

      ซ) เมื่อสถานศึกษาวิชาทหารไดรับบัญชีรายช่ือ (รด.๒๕) ประกาศมีสภาพเปนนักศึกษา       

วิชาทหาร จาก ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ แลวสถานศึกษาวิชาทหารจะตองรีบดําเนินการ 

ดังนี้.- 

          (๑) ตรวจสอบความถูกตองของช่ือตัว ช่ือสกุล พ.ศ.เกิด เลขประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

ตลอดจนขอบกพรองอื่นๆ แลวยืนยันความถูกตอง หรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนให ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร  

มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีรับบัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหาร 

          (๒) แจงประกาศมีสภาพเปนนักศึกษาวิชาทหารใหนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาของตน

ทราบเปนสวนรวม 

          (๓) เก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบของสถานศึกษาวิชาทหารตอไป 

ง. การดําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับ  นศท. ตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดินแดน วาดวย  

สิทธิและการขอใชสิทธินักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปไดดังตอไปนี ้

                    1) สิทธิขณะเปน นศท. 

            ก) นศท. ท่ีมีอายุครบ 17 ปบริบูรณยางเขา 18 ป ในพุทธศักราชใดใหไปแสดงตนเพื่อ

ลงบัญชีเปนทหารกองเกินในพุทธศักราชนั้น  

            ข) นศท.ช้ันปท่ี 1 - 3 ถาผูใดมีอายุ 20 ปบริบูรณ   และจะตองเขารับการตรวจเลือกเขา

รับราชการทหารกองประจําการในปถัดไปตองแจงใหสถานศึกษาดําเนินการขอยกเวนฯโดยตองนําสําเนา สด.๙

และสําเนาทะเบียนบานใหสถานศึกษาดําเนินการ 

            ค) นศท. ช้ันปท่ี 1 - 3 เคยขอยกเวนฯ ไวแลว แตเมื่อโอนยายสถานศึกษาตองดําเนินการ

ขอยกเวนฯใหม 

    ง) การแตงกายเครื่องแบบ นศท. บุคคลท่ี นรด. ประกาศมีสภาพเปน นศท. หลังจาก

ไดรับการฝกวิชาทหารไมนอย 16 ช่ัวโมง     มีสิทธิแตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารไดตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบ

นักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521 

    จ) การเพิ่มคะแนนพิเศษ นศท. ท่ีสําเร็จการฝกวิชาทหารต้ังแตช้ันปท่ี 1 ข้ึนไปมีสิทธิใน

การเพิ่มคะแนนตามช้ันปท่ีสําเร็จการฝกวิชาทหาร เมื่อสอบคัดเขาตอโรงเรียน ตามขอบังคับ กห.วาดวย โรงเรียน

ทหาร พ.ศ.2492 คือ 



๑๖ 

 

            - สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 1 เพิ่มให 3 ใน 100 คะแนนรวมท้ังส้ิน 

           - สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 2 เพิ่มให 4 ใน 100 คะแนนรวมท้ังส้ิน 

           - สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 3 เพิ่มให 5 ใน 100 คะแนนรวมท้ังส้ิน 

           - สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 4 เพิ่มให 6 ใน 100 คะแนนรวมท้ังส้ิน 

           - สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 5 เพิ่มให 7 ใน 100 คะแนนรวมท้ังส้ิน 

              ฉ) การยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ นศท. ท่ีอยูใน

ระหวางการเขารับการฝกวิชาทหารกองประจําการในยามปกติ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

        ๒) นักศึกษาวิชาทหารท่ีอยูในระหวางการฝกวิชาทหาร ไดรับสิทธิในการยกเวนไมเรียกมา

รับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจาการในยามปกติตามกฎหมาย วาดวย การรับราชการทหาร โดย

สถานศึกษาวิชาทหารจะตองจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหาร และเปนผูซึ่งอยูในกําหนด

เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติในปถัดไปของสถานศึกษาวิชาทหาร สงไปยัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกป กับให

สถานศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการ ดังนี้.- 

   ก) เมื่อเริ่มปการศึกษาของทุกป สถานศึกษาวิชาทหารตองแจงใหนักศึกษาวิชาทหารท่ีมี

อายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ และยังไมสําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ันปท่ี ๓ ทุกนาย ใหนําใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ 

สด.๙) พรอมดวยสําเนา จานวน ๖ ฉบับ ถาผูใดมีการยายภูมิลาเนาทหารใหเรียกใบแจงยาย (แบบ สด.๑๐) พรอม

ดวยสําเนา จํานวน ๖ ฉบับ ไวดวย โดยนักศึกษาวิชาทหาร ตองเขียนช่ือสถานศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ีเขารับการฝก

วิชาทหาร และท่ีอยูปจจุบันประกอบดวย เลขท่ีบาน ช่ือถนน ตาบล/แขวง, อาเภอ/เขต และ จังหวัด ท่ีสวนขาง

ทายหรือดานหลังสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนา ใบแจงยาย (แบบ สด.๑๐) ไวทุกฉบับดวย 

   ข) ตรวจสอบสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนาใบแจงยาย (แบบ 

สด.๑๐) ใหถูกตองตรงกับฉบับจริง แลวให ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจสอบ

ลงลายมือช่ือและตําแหนงรับรองสําเนาในใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนาใบแจงยาย (แบบ สด.

๑๐) ทุกฉบับ พรอมท้ังรวบรวมและแยกสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนา ใบแจงยาย (แบบ 

สด.๑๐) ออกเปน แตละจังหวัดท่ีนักศึกษาวิชาทหารไปลงบัญชีทหารกองเกิน และ  สงฉบับตัวจริงคืนใหกับ

นักศึกษาวิชาทหารผูนั้น สําหรับนําไปประกอบหลักฐานการข้ึนทะเบียนกองประจําการและ นําปลดตอไป 

   ค) พิมพบัญชีรายช่ือของนักศึกษาวิชาทหารท่ีขอยกเวนฯ ตามแบบพิมพกองทัพบก (ทบ.

๓๔๙ - ๐๐๔) จํานวน ๖ ชุด สงไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน ๑ ชุด และ สงให ศูนยการฝก

นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ ท่ีรับผิดชอบ จํานวน ๔ ชุด พรอมดวยสําเนาใบสําคัญ ทหารกองเกิน 

(แบบ สด.๙) และสําเนาใบแจงยาย (แบบ สด.๑๐) ถามี ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกป เพื่อดําเนินการขอยกเวนฯ 

ใหตอไป 



๑๗ 

 

   ง) เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ไดรับแจงผลการดําเนินการขอยกเวนจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือหนวยรับผิดชอบการฝกวิชาทหารแลว ใหสถานศึกษาวิชาทหารแจงใหนักศึกษา วิชา

ทหาร ท่ีขอยกเวนฯ ทราบทันที 

   จ) เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ไดสงหลักฐานขอยกเวนฯ ของ นักศึกษาวิชาทหารให ศูนย

การนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ เพื่อดําเนินการขอยกเวนฯ ใหในปการศึกษาใดแลว ในปตอไปไม

ตองดําเนินการสงมาอีก 

   ฉ) กรณีท่ีนักศึกษาวิชาทหารท่ีไดขอยกเวนฯ โอนยายไปยังสถานศึกษาวิชาทหารแหงอื่น 

ใหสถานศึกษามีหนังสือแจงกรณีการขอยกเวนฯ ดังกลาว ไปยังสถานศึกษาวิชาทหารแหงใหมทราบ 

                  ๓) สิทธิเมื่อสําเร็จการฝกวิชาทหาร 

            ก) การขอลดวันรับราชการกองประจําการ สําหรับผูสําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี      
1 - 2 โดยตองมาขอใบรับรองการฝก  จาก ศฝ.นศท.ฯ เพื่อนําไปแสดงตอคณะกรรมการการตรวจเลือก 

                                ข) สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี ๑ ถาสมัครเขารับราชการกองประจําการ ๑ ป ถาจับ
ฉลากแดง เขารับราชการกองประจําการ 1 ป  ๖ เดือน                       
            ค) สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 2 ถาสมัครเขารับราชการกองประจําการ 6 เดือน   
ถาจับฉลากแดง เขารับราชการกองประจําการ 1 ป 

   ง)  สําเร็จการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี ๓ ใหข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหาร
กองหนุน  โดยมิตองเขารับราชการในกองประจําการ 

           จ) นศท. ท่ีสําเร็จการฝกวิชาทหาร เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับการแตงต้ังยศตาม
ระเบียบ กห. วาดวยการแตงต้ังยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร    ตามหลักสูตร กห.  วาดวยการสงเสริมการฝกวิชา
ทหาร พ.ศ. 2538  
                               ฉ) หลักเกณฑการแตงต้ังยศ 

สําเร็จการศึกษา
วิชาทหาร 

สําเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตร / เทียบเทา 

รับราชการในกองประจําการ
ครบกําหนด 

แตงต้ังยศเปน 

ช้ันปท่ี 1 
ช้ันปท่ี 1 
ช้ันปท่ี 2 

- ม.6 หรือเทียบเทา 
- วิชาชีพไมนอยกวา 2 ป 
- ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ครบกําหนด 
ครบกําหนด 
ครบกําหนด 

สิบตรี, จาตรี ,จาอากาศตรี 
สิบตรี, จาตรี ,จาอากาศตรี 
 สิบตรี, จาตรี ,จาอากาศตร ี

ช้ันปท่ี 1 
ช้ันปท่ี 2 
ช้ันปท่ี 2 
ช้ันปท่ี 3 

- อนุปริญญาข้ึนไป 
- ม.ปลายหรือเทียบเทา 
- วิชาชีพ 2 ปตอจาก ม.3 
- ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ครบกําหนด 
ครบกําหนด 
ครบกําหนด 

สิบโท, จาโท ,จาอากาศโท 
สิบโท, จาโท ,จาอากาศโท 
สิบโท, จาโท ,จาอากาศโท 

ช้ันปท่ี 3 
- ม.6 หรือ ปวช.3 ปลดเปนทหาร 

กองหนุนตามกฎหมาย 
สิบเอก,จาเอก,จาอากาศเอก 

ช้ันปท่ี 3  
ช้ันปท่ี 4 

- ปริญญา,อนุปริญญา ปลดเปนทหาร 
กองหนุนตามกฎหมาย 

จาสิบตร,ีพันจาตร,ีพันจา
อากาศตรี 



๑๘ 

 

- ไมสําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี อนุปริญญา 

ปลดเปนทหาร 
กองหนุนตามกฎหมาย 

จาสิบตร,ีพันจาตรี,พันจา
อากาศตรี 

สําเร็จการฝกวิชา
ทหาร 

- สําเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตร / เทียบเทา 

รับราชการในกองประจําการ 
ครบกําหนด 

แตงต้ังยศเปน 

ช้ันปท่ี 4 
- สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา 
หรือเทียบเทา 

ปลดเปนทหาร 
กองหนุนตามกฎหมาย 

จาสิบโท,พันจาโท,พันจา
อากาศโท 

ช้ันปท่ี 4  
ช้ันปท่ี 5 

- ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา
ปริญญาตร ี
- ไมสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

ปลดเปนทหาร 
กองหนุนตามกฎหมาย 
ปลดเปนทหาร 
กองหนุนตามกฎหมาย 

จาสิบเอก,พันจาเอก,พันจา
อากาศเอก 
จาสิบเอก,พันจาเอก,พันจา
อากาศเอก 

ช้ันปท่ี 5 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี, 
อนุปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 
อนุปริญญา 

ปลดเปนทหาร 
กองหนุนตามกฎหมาย 

วาท่ี รอยตรี , วาท่ี เรือตรี, 
วาท่ี เรืออากาศตรี 

                     

   ช)  ขอผูกพันตอทางราชการ  เมื่อสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝกวิชาทหาร 

ช้ันปท่ี 3 หรือช้ันปท่ี 5 แลวจะตองเขารับราชาการทหารในการเรียกพล    เพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝกวิชาทหาร   

ทดสอบความพรั่งพรอม   หรือการระดมพล     ตามท่ีทางราชการไดมีหมายเรียกพลหรือดวยวิธีใดใหไปรับราชการ

ทหาร และเมื่อถูกเรียกพลใหถือวาเปนปแรกตามเงื่อนไขท่ีผูกพัน หากหลีกเล่ียง, ขัดขืน ไมปฏิบัติตามจะไดรับโทษ 

ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 46, 47 

                   4) การข้ึนทะเบียนกองประจําการและนําปลด  นักศึกษาวิชาทหาร เปนทหารกองหนุน

สําหรับผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ันปท่ี 3  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชา

ทหาร และมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร กําหนดใหข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปน

ทหารกองหนุน ประเภทท่ี ๑ โดยไมตองเขารับราชการในกองประจําการ นักศึกษาวิชาทหารตองนําหลักฐาน

ประกอบการข้ึนทะเบียนกองประจําการ และนําปลดท่ีแสดงในวันท่ีนัดดังตอไปนี้ 

    ก) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  ๔  ฉบับ 

    ข) สด.9 ฉบับจรงิ พรอมสําเนา สด.9 จํานวน  ๔  ฉบับ 

    ค) รูปถาย ขาว/ดํา แตงเครื่องแบบ นศท. หนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 3 X 4 ซม. 

จํานวน  ๓ รูป 

    ง) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา " กําลังศึกษา" หรือสําเนาใบ รบ. และแตกรณี จํานวน 

๔ ฉบับ 

                   ๕)  การเก็บเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนกองประจําการและนําปลดฯ ศฝ.ฯ   จะจัด 

จนท. ไปดําเนินการเก็บหลักฐานในหวงของการฝกภาคปกติ ของแตละศูนยฝก ฯ   ฉะนั้นให นศท. ช้ันปท่ี  ๓  

ชายทุกนาย  เตรียมเอกสารใหครบถวน หากเอกสารไมครบหรือไมถูกตองในวันเก็บหลักฐาน  นศท.ผูนั้นจะ    



๑๙ 

 

หมดสิทธิ์เขารับการฝกภาคสนาม  กําหนดการเก็บหลักฐานเตรียมการข้ึนทะเบียนฯนําปลด ในหวงการฝก      

ภาคปกติ ของศูนยฝกยอยท่ีทําการฝก 

                    ๖) การขอรับสิทธ ิ นศท. สามารถดําเนินการไดโดยรายงานสถานศึกษาวิชาทหารเพื่อดําเนิน
กรรมวิธีเปนรวมในหวงเดือน ก.ค. - ส.ค. 
    ก) การขอรอรับสิทธิ์ หมายถึงการท่ี นศท. ขอพักการเขารับการฝกวิชาทหาร เนื่องจาก
เรียนไมตรงช้ันป เชน นศท.ท่ีเรียนอยูช้ัน ม.5 จะเรียนวิชาทหารช้ันปท่ี 3 ไมได 
    ข) หลังจากเสร็จส้ินการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจําปการศึกษาแลว 
สถานศึกษาจะรวบรวมรายช่ือและสํารวจรายช่ือนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา และ นศท. ท่ีไมสามารถสมัครหรือ 
รายงานตัวเพื่อศึกษาในปนั้นๆ ได สงให  ศฝ. นศท. มทบ./นฝ.นศท.จทบ. เพื่อออกหนังสือรับรองไวเปนหลักฐาน
นําไปแสดงตอเจาหนาท่ี 
    ค) การขอรับเอกสารขอรอรับสิทธิ์  สถานศึกษาสามารถติดตอขอรับไดท่ี  ศฝ.นศท.ฯ  
หลังจากรายงานถึง นรด.   หรือ ศฝ. นศท.มทบ./นฝ.นศท. จทบ. แลวภายใน 7 วัน  เพื่อนําหนังสือรับรองไป
แจกจายใหกันนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา และ นศท. นํามาแสดงตอเจาหนาท่ีรับสมัครและรายงานตัวในปถัดไป  

   ง) การขอรอรับสิทธิ์จะขอติดตอกันไดไมเกิน 2 ป กรณี นศท. โอนยายสถานศึกษา แต

ไดติดตอขอผอนผัน และขอรอรับสิทธิ์จากสถานศึกษาเดิมไวแลวเมื่อยายสถานศึกษาให นศท. มาติดตอขอรับ

หนังสือรับรองไดท่ี ศฝ. นศท.ฯ 

                    ๗) การพนสภาพการเปน นศท. 

    ก) ตาย 

    ข) ลาออกจาการเปน นศท. 

    ค) สําเร็จจาการเปน นศท. 

    ง) พนหรือออกจากสถานศึกษาวิชาทหารท่ีกําลังศึกษาอยู 

    จ) ไมมารายงานตัวขอรับการฝก หรือไมขอรอรับสิทธิ์ 

    ฉ) พนสภาพโดยถูกถอนสภาพตามระเบียบ นรด. กําหนด เชน ถูกตัดคะแนนความ

ประพฤติต้ังแต 100 คะแนนข้ึนไป, ไมไดรายงานตัวเขารับการฝก 3 ป ติดตอกัน สอบตกในช้ันเดียวกัน 2 ป 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

๗. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓  ตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน       

 
๘.  การฝกทบทวน ผกท. และการฝก นศท. บังคับบัญชา  

                      ก. กําหนดการฝกและทบทวน ผกท. และ ฝก นศท. บังคับบัญชา จะแจงอีกคร้ัง   

                      ข. จํานวนผูเขารับการฝกทบทวน ผกท. ศูนยฝกยอยละ  ๓  นาย   รวม ๓๐ นาย เนน 

สถานศึกษาท่ีไมมี ผกท. ไมมีความรูในดานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   และจัดจาก ผกท. ท่ีไมเคยผานการอบรม 

ผกท. วิชาท่ีอบรมเนนในเรื่องความรูเปนหลัก เพื่อใหผูท่ีผานการฝกทบทวนเปนผูท่ีสามารถนําความรูท่ีไดรับจาก

การอบรมฝกทบทวนไปขยายผลในกลุมได 

                       ค. นศท.บังคับบัญชา จัดจาก นศท. ป ๒/๒๕๖๓ ในอัตราสวน นศท. ป(๒/๖๓) ๒๐ นาย ตอ 

นศท.บังคับบัญชา ๑ นาย (ไมเกินสถานศึกษาละ ๑๕ นาย)  คุณสมบัติ มีลักษณะผูนํา, รางกายแข็งแรง, แตงกายดี 

และมีจิตอาสาในการปฏิบัติหนาท่ี  สวนสถานศึกษาท่ีมียอด นศท. ตํ่ากวา ๒๐ นาย หากมีความตองการ จะสง 

นศท. เขารับการฝก ใหสถานศึกษาทําหนังสือขอความอนุเคราะห มายัง ศฝ.ฯ  

                         ๑) ใหสถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรรยอด จัด นศท. ใหครบตามยอดท่ีจัดสรร หากไม

สามารถจัดได ใหแจง ศฝ.ฯ  

                         ๒) สิทธิท่ี นศท.บังคับบัญชา ไดรับเส้ือยืด นศท.บังคับัญชา นายละ ๒ ตัว, การประดับ

ปลอกแขน นศท.บังคับบัญชา, ใบประกาศเกียรติบัตร ผานการฝกอบรม นศท.บังคับบัญชา และไดรับเลือกให

ปฏิบัติหนาท่ี ผบ.รอย , ผบ.หมวด นศท. 

 

 



๒๑ 

 

๙.  การฝกภาคปกติ นศท. ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓  

                  ก. การจัดการฝกภาคปกติ  ศูนยแบบ  ๑  จํานวน ๖๔ สถานศึกษา แบงออกเปน  ๕  กลุมวัน  

ประกอบดวย 

๑)  ศูนยฝก มทบ.๑๔  กลุมวันจันทร (สนามฝก ศฝ.นศท.มทบ.๑๔)  จํานวน  ๔  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 

โรงเรียนพานทอง"สภาชนูปถัมภ" 

๓ 

๔ 

โรงเรียนพานทอง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(ชลบุรี) 

๒)  ศูนยฝก มทบ.๑๔  กลุมวันจันทร (สนามฝก ร.ร.พนัสฯ)  จํานวน  ๙  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 

โรงเรียนเกาะโพธิ์ถวยงามวิทยา 

โรงเรียนหัวถนนวิทยา 

โรงเรียนทุงเหียงพิทยาคม 

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

โรงเรียนทาขามพิทยาคม 

โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค 

โรงเรียนเกาะจันทรพิทยาคาร 

โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา 

๓)  ศูนยฝก มทบ.๑๔  กลุมวันอังคาร  จํานวน  ๑๖  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

 

๘ 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

โรงเรียนดาราสมุทร 

โรงเรียนเกาะสีชัง 

โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม 

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรนิยมธรรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

บางพระ   

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ   

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 

โรงเรียนศรีราชา 

โรงเรียนทุงศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห" 

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 

โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา 

๔)  ศูนยฝก มทบ.๑๔  กลุมวันพุธ  จํานวน  ๕  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

โรงเรียนชลราษฎรอํารุง 

โรงเรียนชลกันยานุกูล 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

๔ 

๕ 

 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุร ี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี 

  



๒๒ 

 

๕)  ศูนยฝก มทบ.๑๔  กลุมวันพฤหัสบดี  จํานวน  ๑๗  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 

โรงเรียนบานบึง"มนูญวิทยาคาร" 

โรงเรียนบานบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห" 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

โรงเรียนแสนสุข 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ฯ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

โรงเรียนสารสาสนวิเทศชลบุร ี

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 

 ๖)  ศูนยฝก มทบ.๑๔  กลุมวันศุกร  จํานวน  ๑๓    สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" 

โรงเรียนหนองใหญศิริวรวาทวิทยา 

โรงเรียนสาธิต"พิบูลบําเพ็ญ" 

โรงเรียนสาธิตแหง ม.เกษตรศาสตรฯ 

โรงเรียนแมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต 

โรงเรียนบานสวน(จ่ันอนุสรณ) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแหงเอเชีย 

โรงเรียนวุฒิวิทยา   (ขอปดสถานศึกษา) 

โรงเรียนวุฒิวิทยา ๒  

โรงเรียนอางศิลาพิทยาคม  
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ (ขอเปดสถานศึกษา)  
โรงเรียนปรีชานุศาสตร (ขอเปดสถานศึกษา) 

          ข.  กําหนดการฝกภาคปกติ ศูนยแบบ ๑ ต้ังแตวันท่ี   ๓ ส.ค.๖๓. –   ๒๗ พ.ย.๖๓                        

เวลา  ๑๒.๔๕ น. - ๑๗.๐๐ น.  

     ๑) ศูนยฝกยอย กลุมวันจันทร  ต้ังแตวันท่ี ๓ ส.ค.๖๓. –   ๒๓ พ.ย.๖๓ 

    - สนามฝก ศฝ.นศท.มทบ.๑๔  

         - สนามฝก ร.ร.พนัสพิทยาคาร 

    ๒) ศูนยฝกยอย กลุมวันอังคาร ต้ังแตวันท่ี ๔ ส.ค.๖๓. –   ๒๔ พ.ย.๖๓ 

      - สนามฝก ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 

    ๓) ศูนยฝกยอย กลุมวันพุธ     ต้ังแตวันท่ี  ๕ ส.ค.๖๓. –   ๒๕ พ.ย.๖๓ 

    - สนามฝก ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

     ๔) ศูนยฝกยอย กลุมวันพฤหัสบดี ต้ังแตวันท่ี ๖ ส.ค.๖๓. –   ๒๖ พ.ย.๖๓ 

    - สนามฝก ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

     ๕) ศูนยฝกยอย กลุมวันศุกร     ต้ังแตวันท่ี ๗ ส.ค.๖๓. –   ๒๗ พ.ย.๖๓ 

    - สนามฝก ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 



๒๓ 

 

      ค.  ตารางกําหนดวันฝกสอน นศท.  ศูนยแบบ ๑  ช้ันปท่ี  ๑ – ๓  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ต้ังแต  ๓ ส.ค. ๖๓ ถึง ๒๗ พ.ย. ๖๓ เวลา  ๑๒.๔๕ น. - ๑๗.๐๐ น. 

ลําดับ เดือน 
กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม 

หมายเหตุ 
วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร 

๑. ส.ค.๖๓ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑๒ วันเฉลิมฯสมเด็จพระบรม 

  ๑๐ ๑๑ - ๑๓ ๑๔       ราชชนนีพระพันปหลวง 

  ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑  

  ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๙  

  ๓๑      

๒. ก.ย.๖๓  ๑ ๒ ๓ ๔  

  ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑  

  ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘  

  ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕  

  ๒๘ ๒๙ ๓๐    

๓. ต.ค.๖๓    ๑ ๒ ๑๓    วันคลายวันสวรรคต  ร.๙ 

  ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๒๓    วันปยมหาราช      

  ๑๒ - ๑๔ ๑๕ ๑๖  

  ๑๙ ๒๐ 

เชา-บาย 

๒๑ 

เชา-บาย 

๒๒ -  

  ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ 

เชา-บาย 

 

๔. พ.ย.๖๓ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  

  ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓  

  ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐  

  ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗  

หมายเหตุ     ๑.  การฝกภาคปกติ จํานวน ๑๗ สัปดาห  (๖๘ ช่ัวโมง) การเรียนการสอนแบบออนไลน          

                  จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง 

                 ๒. พิธเีปดการฝกในเวลา ๑๔.๐๐ น.   กลุมวันจันทร (สนามฝก ศฝ.ฯ) วันท่ี  ๒๔ ส.ค.๖๓        

                 (สนามฝก ร.ร.พนัสฯ) ๓๑ ส.ค.๖๓ ,กลุมวันอังคาร วันท่ี ๒๕ ส.ค.๖๓ ,กลุมวันพุธ วันท่ี ๒๖ ส.ค.๖๓   

                 กลุมวันพฤหัสบดี วันท่ี ๒๗ ส.ค.๖๓  และกลุมวันศุกร  วันท่ี  ๒๘  ส.ค.๖๓     

                -  ประชุมผูปกครอง นศท. ช้ันปท่ี ๑  จะแจงใหทราบภายหลัง 

 

 

 



๒๔ 

 

                  ง.  การจัดการฝกภาคปกติ  ศูนยแบบ ๒ จํานวน  ๗๕ สถานศึกษา แบงออกเปน  ๕ ศูนยฝกยอย  

ประกอบดวย 

๑)  ศูนยฝกยอย ร.ร.สิงหสมุทร (ทร.)  จํานวน  ๒๕  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

โรงเรียนบางละมุง 

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

โรงเรียนผินแจมวิชาสอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

โรงเรียนมารีวิทย 

โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร-เทค 

โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงสตันวิทยา 

โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร 

โรงเรียนสองภาษาระยอง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 

โรงเรียนมารีวิทยบอวิน 

โรงเรียนมารีวิทยสัตหีบ 

โรงเรียนตันตรารักษ 

โรงเรียนสวางบริบูรณ 

โรงเรียนอักษรพัทยา 

โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ   
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง(ขอเปด
สถานศึกษา) 

 
๒)  ศูนยฝกยอย ร.ร.สิงหสมุทร (ทบ.)  จํานวน  ๑๕  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

โรงเรียนสิงหสมุทร 

โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวส ฯ 

โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก ชลบุร ี

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

15 

 

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท 

โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี   
โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร 
โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง 
ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน-ชลบุร ี

โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี (เปดใหม) 

โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา (เปดใหม) 

โรงเรียนศรีสุวิช  (ขอเปดสถานศึกษา) 

 

 

 



๒๕ 

 

๓)  ศูนยฝกยอย ร.ร.มัธยมตากสินระยอง    จํานวน  ๑๐  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
โรงเรียนวัดปาประดู 

๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม    
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
โรงเรียนกวงฮั้ว 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) 
วิทยาลัยสารพัดชางระยอง 

 

 

๔)  ศูนยฝกยอย ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร”   จํานวน  ๑๑  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 

โรงเรียนวังจันทรวิทยา 

โรงเรียนสุนทรภูพิทยา 

โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา 

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

โรงเรียนหวยยางศึกษา 

โรงเรียนซําฆอพิทยาคม 

วิทยาลัยการอาชีพแกลง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 

โรงเรียนกําเนิดวิทย 

 

       

๕)  ศูนยฝกยอย ว.เทคโนโลยีไออารพีซี   จํานวน  ๑๔  สถานศึกษา 

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ สถานศึกษา 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

โรงเรียนบานคาย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 

โรงเรียนนิคมวิทยา 

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

โรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

วิทยาลัยเทคนิคบานคาย 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ "พระศรีนครินทร ระยอง" 

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 

โรงเรียนวิบูลวิทยา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา                

พระนครเหนือ วข.ระยอง (ขอเปดสถานศึกษา) 

                          



๒๖ 

 

               จ. กําหนดการฝกภาคปกติ ศูนยแบบ ๒ ต้ังแตวันท่ี ๓  ส.ค.๖๓ –  ๒๐ พ.ค.๖๓                 

เวลา ๑๒.๔๕ น. - ๑๗.๐๐ น.  สถานท่ีฝก  ศูนยฝกยอยตามท่ี ศฝ.ฯ กําหนด 
   ๑) ศูนยฝกยอย ร.ร.สิงหสมุทร(ทบ.)  ต้ังแตวันท่ี ๓ – ๒๘ ส.ค. ๖๓ 

   ๒) ศูนยฝกยอย ร.ร.สิงหสมุทร(ทร.)      ต้ังแตวันท่ี ๓ – ๒๘ ส.ค. ๖๓ 

  ๓) ศูนยฝกยอย ร.ร.มัธยมตากสินระยอง     ต้ังแตวันท่ี ๓๑ ส.ค. – ๒๕ ก.ย. ๖๓ 

  ๔) ศูนยฝกยอย ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร”     ต้ังแตวันท่ี ๒๘ ก.ย. – ๒๒ ต.ค. ๖๓ 

  ๕) ศูนยฝกยอย ว.เทคโนโลยีไออารพีซี  ต้ังแตวันท่ี ๒๖ ต.ค. – ๒๐ พ.ย. ๖๓ 

           ฉ.  ตารางกําหนดวันฝกสอน นศท.  ศูนยแบบ ๒  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ต้ังแต  ๓ ส.ค.๖๓ – ๒๐ พ.ย.๖๓   เวลา ๑๒.๔๕ น. - ๑๗.๐๐ น. 

ลําดับ รายการ 
วันท่ีทําการฝก 

หมายเหตุ 
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร 

๑. ศูนยฝกยอย กองทัพเรือ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑๒ วันหยุดราชการ 

 ต้ังแต  ๓ – ๒๘ ส.ค.๖๓ ๑๐ ๑๑ - ๑๓ ๑๔  

  ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑  

  ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘  

๒. ศูนยฝก  ร.ร.สิงหสมุทร   ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๖ ส.ค. ๖๓  

 ต้ังแต  ๓ – ๒๘ ส.ค.๖๓ ๑๐ ๑๑ - ๑๓ ๑๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

  ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ พิธีไหวครู / เปดการฝก 

  ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๑๒ วันหยุดราชการ 

๓. ศูนยฝก ร.ร.มัธยมตากสินระยอง ๓๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๓ ก.ย. ๖๓  

 ต้ังแต ๓๑ ส.ค. – ๒๕ ก.ย.๖๓ ๗ 

๑๔ 

๘ 

๑๕ 

๙ 

๑๖ 

๑๐ 

๑๗ 

๑๑ 

๑๘ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. 

พิธีไหวครู / เปดการฝก 

  ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕  

๔. ศูนยฝก ร.ร.แกลง“วิทยสถาวร" 

ต้ังแต ๒๘ ก.ย. – ๒๒ ต.ค.๖๓ 

๒๘ 

๕ 

๒๙ 

๖ 

๓๐ 

๗ 

๑ 

๘ 

๒ 

๙ 

๑ ต.ค. .๖๓  

เวลา ๑๔.๐๐ น. 

  ๑๒ - ๑๔ 

เชา-บาย 

๑๕ ๑๖ พิธีไหวครู / เปดการฝก 

  ๑๙ ๒๐ ๒๑ 

เชา-บาย 

๒๒  ๑๓ วันหยุดราชการ 

๕. ศูนยฝก ว.เทคโนโลยีไออารพีซ ี ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐  ๒๙ ต.ค. ๖๓ 

 ต้ังแต ๒๖ ต.ค. – ๒๐ พ.ย.๖๓ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

  ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ พิธีไหวครู / เปดการฝก 

  ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐  

หมายเหตุ  -  ประชุมผูปกครอง นศท. ช้ันปท่ี ๑  จะแจงใหทราบภายหลัง 

 

 

 



๒๗ 

 

                      ช.  ตารางกําหนดวันฝกสอน นศท.ช้ันปท่ี ๔ , ๕  ศูนยแบบ ๓  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

 ต้ังแต  ๒๓ พ.ย.๖๓ ถึง ๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.   สถานท่ีฝก  ณ  ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 

ลําดับ เดือน จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร อาทิตย หมายเหตุ 

๑. ๒๓ พ.ย. ๖๓ 

ถึง 

๒ ธ.ค.๖๓      

๒๓ 

๓๐ 

๒๔ 

๑ 

๓๕ 

๒ 

๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙  

         ๑๐. ผูกํากับ,ผูชวยผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร  มีหนาท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับตัวนักศึกษาวิชา

ทหาร  ดังนี้ 

            ก.  เปนผูชวยเหลือ ในการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาฝก หรือชุมนุม

นักศึกษาวิชาทหาร 

           ข.  รวมกับครูฝก    พิจารณาแตงต้ัง    นักศึกษาวิชาทหาร   ท่ีมีความประพฤติดี   มีวินัย  

เปนนักเรียนผูบังคับบัญชาปกครองระหวางนักศึกษาดวยกัน 

          ค.  นอกหวงการฝก  ควบคุมการปฏิบัติของ  นศท.  ในสถานศึกษา  เพื่อความตอเนื่องการ

ปฏิบัติ   และรักษาวินัย  ดวยการจัดกลุมเขาแถวเคารพธงชาติในสถานศึกษา   ในรูปของหนวย  หมู  หมวด  หรือ

กองรอยท่ีสามารถปฏิบัติได  การแยกเขาช้ันเรียนดวยการเดินแถว  แสดงตนเปนแบบอยางใหกับเพื่อรวม

สถานศึกษาไดเห็น  เพื่อสรางความคุนเคย  และนําไปสูการปฏิบัติตามแบบอยาง 

   ๑)  ตรวจการแตงกาย (เครื่องแบบนักเรียนประจําสถานศึกษานั้น ๆ) 

   ๒)  ดําเนินการฝกทบทวน  ทาบุคคลเบ้ืองตน , แถวชิด   และการเดินสวนสนาม    ดวย

การกําหนดเวลากิจกรรมไวในแผนการศึกษา  ประจําปของสถานศึกษานั้น ๆ 

   ๓)  รวมกับฝายปกครอง  จัดชุดตรวจวินัย  นอกสถานศึกษาตามโอกาสอันเหมาะสม 

           ง.  ดําเนินการ  ช้ีแจง  แนะนํา  และประชาสัมพันธ  เกี่ยวกับตัวนักศึกษา ในเรื่อง 

   ๑)  การสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร ช้ันปท่ี ๑ และการรายงานตัว นศท.ช้ันปท่ี ๒ – ๕    

   ๒)  การทําบัตรประจําตัว นศท.         

   ๓)  นักศึกษาวิชาทหาร  เล่ือนช้ันป  รายงานตัวเขารับการฝก    

   ๔)  นํานักศึกษาวิชาทหาร เขารบัการฝก และตรวจสอบยอดประจําวันสงใหกับชุดครูฝก  

   ๕)  การขอรอรับสิทธิ ์   

   ๖)  การขอผอนผันการรายงานตัวเขารับการฝก  กรณีมีเหตุจําเปน      

   ๗)  การโอนยายสถานศึกษาของ  นศท.    

   ๘)  การเปล่ียนแปลงทะเบียน  เชน  ช่ือ - สกุล , ท่ีอยู  ฯ ล ฯ       

   ๙)  การยอเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ  ยามปกติ 

   ๑๐)  การข้ึนทะเบียนกองประจําการและนําปลด นศท. เปนทหารกองหนุน 

   ๑๑)  การขอหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ  นศท.  

   ๑๒)  การขอแตงต้ังยศ นศท.  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร  



๒๘ 

 

                        จ. ประสานงานระหวางสถานศึกษากับ ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกท่ี ๑๔  

และหนวยฝก นศท.  ท่ีออกมาทําการฝก  นศท.  ภาคปกติ 

                     ๑๑. ระบียบปฏิบัติประจําการฝกสอน นศท. ภาคปกติศูนยแบบ ๑ และ ๒ 

                         ก.  การปฏิญาณตนกอนเปดการฝก นศท. ภาคปกติและภาคสนามประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

เพื่อเปนการสงเสริม นศท. ใหมีจิตสํานึกถึงความรับผิดชอบตอหนาท่ีของกําลังพลสํารองของกองทัพ ท่ีจะตอง

ปกปองเทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จึงให นศท. ปฏิญาณตนกอนเปดการฝก 

นศท. ท้ังการฝกภาคปกติ และการฝกภาคสนาม โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี ้   

   ๑) จัด นศท. รวมพลตอหนาพระบรมราชานุสาวรีย อันเปนท่ีเคารพสักการะในพื้นท่ีฝก 

หากไมมีใหจัดพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว   

   ๒) อานหรือเปดเทป ความเปนมาหรือความสําคัญของพระบรมราชานุสาวรีย  

   ๓) นศท. บังคับบัญชาส่ังทําความเคารพ วางพานพุมและกราบสักการะฯ  

    ๔) นศท. บังคับบัญชาส่ังแถวตรง และกลาวคําปฏิญาณตน ตามตัวอยาง ดังนี ้

              ตัวอยางท่ี ๑ : กรณี การกลาวคําปฏิญาณตอพระบรมรูป รัชกาลท่ี ๖   

 ตอหนาพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูทรงพระราชทาน

กําเนิดกิจการรักษาดินแดน ทรงนําพาประเทศเปนเอกราช ใหคนไทยทุกคนไดอยูอาศัยอยางเปนสุข             

มาจนกระท่ังถึงทุกวันนี้  “ขาพเจาขอปฏิญาณวา จักรับใชชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และจักพิทักษรักษา

ไวดวยชีวิต”     

 ตัวอยางท่ี ๒ : กรณี การกลาวคําปฏิญาณตอบูรพมหากษัตริย และวีรชนผูกลาในพื้นท่ี 

 ตอหนา (พระบูรพมหากษัตริย หรือวีรชนผูกลา ในพื้นท่ี)    

 (กลาวถึงวีรกรรมแหงการเสียสละ เพื่อปกปองและรักษาชาติบานเมือง) และสถาบัน

พระมหากษัตริยอันเปนศูนยรวมจิตใจ ท่ีทรงนําพาประเทศจนเปนเอกราชใหคนไทย ไดอยูอาศัยอยางเปนสุข มา

จนกระท่ังทุกวันนี้ “ขาพเจาขอปฏิญาณตนวา จักรับใชชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และจักพิทักษรักษาไว 

ดวยชีวิต”   

                    ข.  การปฏิบัติประจําวัน 

         ๑) การฝกสอนภาคเชา   ( ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ) 

๐๗๔๕ นศท.รวมท่ีรวมพลตรวจยอด  นศท.  ปฏิบัติตามลําดับคือ  รองเพลง

ชาติ  ,สวดมนต  ,แผเมตตา  ,กลาวคําปฏิญาณ  ,รองเพลงสรรเสริญ

บารมี  ,กลาวคําประทับ  และการช้ีแจงของผูฝก 

๐๘๐๐ – ๑๑๐๐  รับการฝก  และศึกษา 

๑๑๐๐ – ๑๑๔๕ ฝกทบทวนทาเบ้ืองตน  ทามือเปลา  ,ทาอาวุธ  ,แถวชิด  ,สวนสนาม  

หรือกายบริหาร 

๑๑๔๕ – ๑๒๐๐ นศท.รวมท่ีรวมพล  ตรวจยอด  นศท.กลาวคําปฏิญาณ  และกลาวคํา

ประทับใจ  ,ครูฝกช้ีแจง 

๑๒๐๐ นศท. เดินทางกลับ 



๒๙ 

 

      - การฝกภาคบาย ( ๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ ) 

๑๒๔๕ นศท.พรอมท่ีรวมพล  ,ตรวจยอด  นศท.ปฏิบัติตามลําดับ  คือ  รอง

เพลงชาติ  ,สวดมนตแผเมตตา  ,กลาวคําปฏิญาณ  ,รองเพลง

สรรเสริญบารมี  ,กลาวคําประทับใจ  และผูฝกช้ีแจง 

๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ รับการฝก  และศึกษา 

๑๖๐๐ – ๑๖๔๕ ฝกทบทวนทาเบ้ืองตน  ,ทามือเปลา  ,ทาอาวุธ  ,แถวชิด  ,สวนสนาม  

หรือกายบริหาร 

๑๖๔๕ – ๑๗๐๐ นศท.  รวมท่ีรวมพล  ,ตรวจยอด  นศท.  ,กลาวคําปฏิญาณ  ,กลาวคํา

ประทับใจ  และผูฝกช้ีแจง 

๑๗๐๐  นศท. เดินทางกลับ 

ค.  ตัวอยางใบสงยอด นศท.เขารับการฝกประจําวัน    ตามผนวก ข  

ง. ระเบียบการลา , การขาด , การเรียนชดเชย , การตัดคะแนน  

   ๑)  ไมมีเหตุอันควร  (ไมมีเอกสารการขออนุญาต)  ตัดคะแนนความประพฤติไมไดเวลาเรียน 

   ๒)  มีเหตุอันควร(มีหลักฐาน  การลากิจ  ลาปวย) ไมตัดคะแนนความประพฤติไมไดเวลาเรียน   

การลาปวย จะตองแนบหลักฐานใบรับรองแพทยประกอบการลา 

                        ๓)  การลากิจ ผกท. จะตองตรวจสอบความจําเปน และลงลายมือช่ือกํากับ ตามผนวก ค 

                        ๔)  กรณี นศท. ขออนุญาตลาไปสอบหรืออื่นๆ ใหแนบเอกสารหรือตารางสอบยืนยนัประกอบ 

การลา 

                        ๕) กรณีสถานศึกษาประสงคนํา นศท. เขารวมกิจกรรมในนามของสถานศึกษา ใหสถานศึกษา 

ทําเอกสารขออนุมัติ 

                        ๖)  การขออนุมัติเรียนชดเชย ใหสถานศึกษาทําหนังสือขออนุญาตเรยีนชดเชยนําเรียนเสนอ   

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๑๔  

                     จ.หลักเกณฑการใหคะแนน  ตามระเบียบและหลักสูตรการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท. ( ชาย,  
หญิง ) ช้ันปท่ี 1 - 5 ป  กําหนดคะแนนเต็มตลอดปการศึกษาไว 1,000 คะแนน แยกออกเปน ๕ สวน      

  1) คะแนนฝกภาคปกติ จํานวน  300  คะแนน  ประกอบดวย 
         ก) คะแนนประจําวิชา  จํานวน   ๑๕๐    คะแนน 
        ข) คะแนนงานมอบ  จํานวน   ๑๐๐    คะแนน 
        ค) คะแนนรวมกิจกรรม  จํานวน     ๕๐    คะแนน 
  2) คะแนนสอบภาคปฏิบัติ  จํานวน   ๑๐๐    คะแนน 
  3) คะแนนสอบภาคทฤษฎี  จํานวน   ๒๐๐    คะแนน 
  4) คะแนนฝกภาคสนาม          จํานวน   ๓๕๐    คะแนน 
  5) คะแนนยิงปนตามหลักสูตร  จํานวน     ๕๐     คะแนน 
      รวม  1,000   คะแนน 

  

 



๓๐ 

 

 ฉ. การเล่ือนช้ันปหรือสําเร็จการฝก  

  ๑) นศท. จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด รวมท้ังตองไมถูกตัดคะแนนความประพฤติจนถึง

เกณฑตก (๕๐ คะแนน) ผานการทดสอบรางกาย การสอบภาคปฏิบัติ การสอบภาคทฤษฎี (นศท. ช้ันปท่ี ๑ – ๒ งดการ

สอบภาคทฤษฎี) และการฝกภาคสนามตามช้ันปและจํานวนวันท่ี นรด. กําหนด โดยมีคะแนนสอบรวมกันไมนอย

กวารอยละ ๖๐ (๖๐๐ คะแนน จาก ๑,๐๐๐ คะแนน) จึงจะถือวาสอบผานมีสิทธิเล่ือนช้ันปหรือสําเร็จการฝก โดย

การประกาศผลสอบใหเสร็จส้ินกอนการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๒)  กรณีสอบตก  (ไมไดเล่ือนช้ันป)  ดวยสาเหตุ  เชน 
• เวลาเรียนไมครบ  (หมดสิทธิ์สอบ) 

• ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน  50 คะแนน  จาก 100 คะแนน (หมดสิทธิ์สอบ) 
• ขาดสอบ  (ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี) 
• ขาดการฝก  (ภาคสนาม) สําหรับช้ันปท่ีกําหนดใหมีการฝกภาคสนามในแตละปการศึกษา 
• ผลคะแนนรวมทุกวิชา  ตํ่ากวารอยละ 60  ของคะแนนรวม  1000  คะแนน 
ช.  ระเบียบ / หลักสูตร การตัดคะแนน 
   ๑)  คะแนนความประพฤติ นศท. มีคะแนน คนละ 100 คะแนน 

ความผิดมี 3 สถาน สถานหนัก 50  คะแนน ข้ึนไป  , สถานกลาง 21 - 49  คะแนน  , สถานเบา  ตัดครั้งละไม
เกิน  20  คะแนน     
      ๒)  ผูมีอํานาจ ในการตัดคะแนนความประพฤติ 
      - ผบ.นรด. หรือ มทภ.     ตัดได    100 คะแนน 
    - ผบ.มทบ. , ผบ.ศศท.  ตัดไดไมเกินครั้งละ  60   คะแนน 
    - ผบ.ศฝ.นศท.,ผอ.รร.รด.ศศท.ตัดไดไมเกินครั้งละ   50   คะแนน 
    - หน.แผนกกองฝก รร.รด.ศศท.ตัดไดไมเกินครั้งละ   ๔0   คะแนน 
    - ผบ. หนวยฝก นศท.  ตัดไดไมเกินครั้งละ   30   คะแนน 
    - ครูฝก   ตัดไดไมเกินครั้งละ   20   คะแนน 
    - ผกท. ( พ. )  ตัดไดไมเกินครั้งละ   30  คะแนน 
    - ผกท.   ตัดไดไมเกินครั้งละ   20  คะแนน 
     - ผช.ผกท.   ตัดไดไมเกินครั้งละ    10  คะแนน 
           ๓)  แบบฟอรมใบตัดคะแนนความประพฤติ    ตามผนวก ง 

                   ๑๒.  การสอบภาคทฤษฎ ี
       ก.  นศท. ช้ันปท่ี ๑, ๒ งดการสอบภาคทฤษฎี ใหดําเนินการสอบภาคปฏิบัติเทานั้น 

                          ข.  การสอบภาคทฤษฎ ีนศท.ช้ันปท่ี  4  (ชาย,หญิง)  
           ๑)  ดําเนนิการสอบโดยคณะกรรมการของ   มทบ.๑๔ 
 ๒)  ดําเนินการสอบหลังเสร็จส้ินการสอบภาคปฏิบัติ 
 ๓)  ดําเนินการสอบใหแลวเสร็จในหวงการฝกภาคปกติ 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

      ค.  การสอบภาคทฤษฎ ีนศท.ช้ันปท่ี ป 3, 5   
          ๑)  ดําเนินการสอบโดยคณะกรรมการจาก  ศศท. 

                   ๒)  กําหนดการสอบ ภาคทฤษฎี นศท.ช้ันปท่ี ป 3, 5   
      - การสอบภาคทฤษฎี  :  วันท่ี ๒๐ ธ.ค. ๖๓  

      - การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี  :  รอกําหนดจาก นรด. 

   - การสอบแกตัว  :  รอกําหนดจาก นรด. 

             ค.  การสอบเก็บตก กรณีไมสามารถทําการสอบได  ในวนั  เวลาท่ีกําหนดไว  เนื่องจากมีเหตุ
จําเปน    จะสอบเก็บตก  ในวันท่ีกําหนด   ณ รร.รด.ศศท. (ใหแจงลวงหนากอนการสอบ ๑๕ วัน เพื่อรวบรวมขอ
อนุญาตสอบเก็บตก สงถึง นรด. ตอไป   
                       ง.  การสอบแกตัว  หากสอบไมผานเกณฑ  ไดคะแนนตํ่ากวา    รอยละ  ๕0  ตองทําการสอบ
แกตัว  ตามวันเวลาท่ีกําหนด  (สถานท่ีสอบแกตัวจะแจงอีกครั้ง) 
                       จ.  สถานท่ีการสอบภาคทฤษฎีของแตละศูนยสอบ 
             ๑)  ศูนยสอบ ร.ร.พนัสพิทยาคาร  ประกอบดวย  สถานศึกษากลุมวันจันทร  ท้ังหมด 
๑๓  สถานศึกษา 
   ๒)  ศูนยสอบ ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา   ประกอบดวย สถานศึกษากลุมวันอังคาร  ท้ังหมด  
๑๖  สถานศึกษา 
                               ๓)  สอบ ร.ร.ชลราษฎรอํารุง   ประกอบดวย สถานศึกษากลุมวันพุธ , กลุมวันพฤหัสบดี 
และกลุมวันศุกร  ท้ังหมด   3๕ สถานศึกษา 
   ๔)  ศูนยสอบ ร.ร.สิงหสมุทร  ประกอบดวยสถานศึกษา ในสวนของ ทบ.และ ทร. 
ท้ังหมด  ๔๐  สถานศึกษา 
   ๕)  ศูนยสอบ ว.เทคโนโลยีไออารพีซี  ประกอบดวยสถานศึกษา  ศูนยฝกยอย           

ว.เทคโนโลยีไออารพีซ ี ท้ังหมด  ๑๔  สถานศึกษา 

                     ๖)  ศูนยสอบ ร.ร.มัธยมตากสินระยอง   ประกอบดวย สถานศึกษา    ศูนยฝกยอย    

ร.ร.มัธยมตากสินระยอง ท้ังหมด  ๑๐  สถานศึกษา  

            ๗)  ศูนยสอบ ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร”  ประกอบดวยสถานศึกษาศูนยฝกยอย ร.ร.แกลง 

"วิทยสถาวร"  ท้ังหมด  ๑๑  สถานศึกษา 
๘)  ศูนยสอบ นศท.ป ๕ ทบ., ทร. ประกอบดวย  
       (ก)  ศูนยสอบ ว.เทคโนโลยีไออารพีซี  ประกอบดวย สถานศึกษาท่ีสังกัดใน 

พื้นท่ี จ.ระยอง 
                                      (ข)  ศูนยสอบ ร.ร.สิงหสมุทร  ประกอบดวย สถานศึกษาท่ีสังกัดใน พื้นท่ี         
อ.สัตหีบ และ อ.บางละมุง 

                            (ค) ศูนยสอบ ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ ประกอบดวย สถานศึกษาท่ีสังกัด ในพื้นท่ี       
จ.ชลบุรี ยกเวน อ.สัตหีบ และ อ.บางละมุง     
                          ฉ.  การเตรียมตัว  และการปฏิบัติในการเขาสอบภาคทฤษฎี 
                               ๑)  ผกท. จะตองควบคุมและนํา นศท. มาทําการสอบใหถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาอยาง
นอย ๓๐  นาที และเปนกรรมการรวมคุมสอบ 
 
 



๓๒ 

 

                               ๒)  นศท.  จะตองปฏิบัติและเตรียมตัวดังนี้ 
                                     (ก) การแตงกายและทรงผมถูกตองตามระเบียบ (รองทรงสูง ดานบนยาวไมเกิน ๕ 
ซม.) 
                                     (ข) นําบัตรประจําตัว  นศท. หรือบัตรตามท่ี นรด. กําหนด  มาแสดง ณ หองสอบ 
                                     (ค) ปฏิบัติตามระเบียบการสอบภาคทฤษฎีอยางเครงครัด 
 

     ๑๓. การกระทําพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตน และสวนสนาม นศท. 

            ก.  สถานท่ี : ลานหนาอาคารกีรติสิริโยธิน คายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี 

             ข. กําหนดวันซักซอมยอย              ครั้งท่ี ๑  วันศุกรท่ี    ๒๗ พ.ย.๖๓    

                          ”                     ครั้งท่ี ๒  วันอังคารท่ี           ๑  ธ.ค.๖๓ 

                        - วันซักซอมใหญ    วันศุกรท่ี         ๔  ธ.ค.๖๓ 

                                - วันจริง     วันอังคารท่ี           ๘  ธ.ค.๖๓ 

            ค.  การจัดกําลังสวนสนามจํานวน  ๖  กองพัน (ชาย ๕ กองพัน หญิง ๑ กองพนั) 

        กองพันท่ี ๑ : จัดจาก นศท.ช้ันปท่ี ๒ ชาย ศูนยฝก กลุมวันจันทร (สนามฝก ศฝ.ฯ) 

        กองพันท่ี ๒ : จัดจาก นศท.ช้ันปท่ี ๒ ชาย ศูนยฝก กลุมวันอังคาร 

        กองพันท่ี ๓ : จัดจาก นศท.ช้ันปท่ี ๒ ชาย ศูนยฝก กลุมวันพุธ 

        กองพันท่ี ๔ : จัดจาก นศท.ช้ันปท่ี ๒ ชาย ศูนยฝก กลุมวันพฤหัสบดี   

                               กองพันท่ี ๕ : จัดจาก นศท.ช้ันปท่ี ๒ ชาย ศูนยฝก กลุมวันศุกร 

        กองพันท่ี ๖ : จัดจาก นศท.ช้ันปท่ี ๑ - ๓  หญิง ทุกกลุมวัน 

     ** การแสดงกอนเวลา ขอรับการสนับสนุน  จาก นศท. ศูนยฝก กลุมวัน................. 

     ** จัดวงโยธวาฑิต   ขอรับการสนับสนุน จาก นศท. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 

           ง. การจัด ผบ.กองผสม /  ผบ.กองพันสวนสนาม   

    ผบ.กองผสม :  ผกท.(พ.) (หน.สถานศึกษา/รอง) 

        กองพันท่ี ๑ :   ผกท. ช่ือ - สกุล  .................................................. 

        กองพันท่ี ๒ :  ผกท. ช่ือ – สกุล  .................................................. 

        กองพันท่ี ๓ :  ผกท. ช่ือ - สกุล  .................................................. 

        กองพันท่ี ๔ :  ผกท. ช่ือ - สกุล  .................................................. 

        กองพันท่ี ๕ :  ผกท. ช่ือ - สกุล  .................................................. 

        กองพันท่ี ๖ :  ผกท. ช่ือ - สกุล  ผกท.ญ ............................................ 

        จ. การสวนสนามของ ศูนยแบบ ๒ ใหดําเนินการสวนสนามในวันปดการฝกของแตละศูนย 

        ฉ. ใหจัดกําลังจํานวน ๓ กองพัน ช้ันป ๑ – ๓ ช้ันปละ ๑ กองพัน 

            ช. เรียนเชิญ ผบ.ศฝ.ฯ หรือ หน.สถานศึกษา เปนประธานฯสวนสนามและพิธีปด 

        ซ. เชิญ ผูปกครอง รวมพิธีฯ 

 

 



๓๓ 

 

๑๔  แผนการฝกภาคสนาม นศท. ช้ันปท่ี ๓ , ๒ (ชาย,หญิง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

                          ก. ช้ันป ๓ (ช) จํานวน ๘ ผลัด (๓,๑๕๕ นาย) ผลัดละ ๓๘๐ – ๓๙๕ นาย 

             - ผลัด ๑  ต้ังแต   ๗ ม.ค.๖๔ - ๑๑ ม.ค.๖๔ 

             - ผลัด ๒     ”   ๑๑ ม.ค.๖๔ - ๑๕ ม.ค.๖๔ 

                       - ผลัด ๓     ”   ๑๕ ม.ค.๖๔ - ๑๙ ม.ค.๖๔ 

             - ผลัด ๔     ”   ๑๙ ม.ค.๖๔ - ๒๓ ม.ค.๖๔ 

             - ผลัด ๕     ”   ๒๓ ม.ค.๖๔ - ๒๗ ม.ค.๖๔ 

             - ผลัด ๖     ”   ๒๗ ม.ค.๖๔ - ๓๑ ม.ค.๖๔ 

             - ผลัด ๗     ”   ๓๑ ม.ค.๖๔ -   ๔ ก.พ.๖๔ 

  - ผลัด ๘     ”    ๔  ก.พ.๖๔ -   ๘ ก.พ.๖๔ 

                            ข.  ช้ันป ๓ (ญ)  ( ๔๒๒ นาย ) 

             - ผลัด ๑  ต้ังแต  ๑๑ ก.พ.๖๔ - ๑๓ ก.พ.๖๔ 

                            ค. ช้ันป ๒ (ญ)  ( ๔๕๐ นาย ) 

            - ผลัด ๒  ต้ังแต  ๑๓ ก.พ.๖๔ - ๑๕ ก.พ.๖๔ 

                   ง. ช้ันป ๒(ช) จํานวน ๙ ผลัด ( ๓,๗๓๐ นาย ) ผลัดละ ๔๑๐ – ๔๒๐ นาย 

            - ผลัด ๑  ต้ังแต  ๑๖ ก.พ.๖๔ - ๑๘ ก.พ.๖๔ 

            - ผลัด ๒     ”   ๑๘ ก.พ.๖๔ - ๒๐ ก.พ.๖๔ 

            - ผลัด ๓     ”   ๒๐ ก.พ.๖๔ - ๒๒ ก.พ.๖๔ 

            - ผลัด ๔     ”   ๒๒ ก.พ.๖๔ - ๒๔ ก.พ.๖๔ 

            - ผลัด ๕     ”   ๒๔ ก.พ.๖๔ - ๒๖ ก.พ.๖๔ 

            - ผลัด ๖     ”   ๒๖ ก.พ.๖๔ - ๒๘ ก.พ.๖๔   

            - ผลัด ๗     ”   ๒๘ ก.พ.๖๔   -   ๒ มี.ค.๖๔ 

            - ผลัด ๘     ”    ๒  มี.ค.๖๔   -   ๔ มี.ค.๖๔ 

  - ผลัด ๙     ”    ๔  มี.ค.๖๔   -   ๖ มี.ค.๖๔ 

  ๑๕. การรับตรวจมาตรฐานการฝกโครงการ“ศูนยฝกแข็งขัน สถานศึกษารวมใจ มุงไปสู

มาตรฐานเดียวกัน” 

               ก. นรด. เปนผูกําหนด ประมาณเดือน ก.ย.๖๓ 

               ข. สถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินผล ประจําป ๖๓ 

- สายสามัญ   ๑  สถานศึกษา   ร.ร.กวงฮัว้  จ.ระยอง 

- สายอาชีวะ  ๑  สถานศึกษา   ..................................... 

ค. หัวขอการรับตรวจ ตามโครงการฯ  

    ๑.  ดานการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

    ๒.  ดานการปฏิบัติตัวของ นศท. ระหวางฝก 

    ๓.  ดานการปฏิบัติหนาท่ีของ ผกท. 



๓๔ 

 

    ๔  ดานการจัดต้ังองคกร นศท. 

    ๕  ดานการบรรลุผลสําเร็จขององคกร นศท. 

    ๖  ดานการเผยแพรองคกร นศท. 

    ๗  ดานการจัดต้ังองคกร รด.จิตอาสา 

    ๘  ดานการใชงานและกิจกรรม รด.จิตอาสา  

    ๙  ดานกิจกรรม รด. New Gen 

  ๑๐  ดานกิจกรรม รด.จิตอาสาตานภัยยาเสพติด 

  ๑๑  ดานการปฏิบัติตามโครงการเขาคิว 

  ๑๒  ดานการปฏิบัติตามโครงการ รด. Network 

  ๑๓  ดานการปฏิบัติตามโครงการ รด. Cyber 

  ๑๔  ดานการปฏิบัติตามโครงการ รด. ตนแบบนวัตกรรม 

  ๑๕  ภาพลักษณของ นศท. 

                       ง. ใหสถานศึกษาวิชาทหารทุกสถานศึกษา ทําเอกสารรูปเลมพรอมไฟล                       

สรุปผลงานกิจกรรมของ นศท. ในวงรอบ ๑ ป สงใหกับ ศฝ.ฯ  ภายใน ก.พ. ของทุกป ตามหัวขอดังนี ้

   ๑  ทําเนียบ ผกท.(พ.) , ผกท. , ผช.ผกท. 

            ๒  สถานภาพ ยอด นศท. ช,ญ ช้ันป ๑ – ๕ (ยอดเดิม ,หมดสิทธิ์ , โอนยาย) 

            ๓  กิจกรรมวงรอบประจําป  

    ก) การรับสมัคร 

          - ยอดสมัคร 

          - สอบได 

          - สอบตก 

          - ภาพการรับสมัคร 

    ข) การฝกภาคปกติ 

          - ภาพการฝกบุคคลทามือเปลา / ทาอาวุธ 

          - การสอบในหองเรียน 

          - การยิงปน 

          - พิธีเปด/ปด 

          - การสวนสนาม 

    ค) พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.  

          - นศท. ท่ีมีสวนรวม 

          - ผกท. ท่ีมีสวนรวม 

          - สถานศึกษาใหการสนับสนุน 

 

 



๓๕ 

 

    ง) สอบภาคทฤษฎี นศท. ช้ันป ๓ , ๕ (ช,ญ) 

          - ยอดเขาสอบ 

          - ยอดสอบตก 

          - ยอดสอบซอม 

          - ภาพการสอบ 

    จ) การฝกภาคสนาม นศท.  

          - ภาพการฝก 

          - จํานวน นศท. ท่ีเขาฝก 

          - ยอดเปล่ียนผลัด 

          - ผกท. รวมการฝก 

    ฉ) ประกาศผลช้ันป ๑ , ๒ , ๔ 

                                          ช) ยอดการสมัครเขารวมกิจกรรม 

                                               - จิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี ดวยหัวใจ” 

     - รด. จิตอาสา 

     - รด. จิตอาสาตานภัยยาเสพติด 

    ซ) กิจกรรมตามโครงการของ นรด.  

          - ภาพกิจกรรม โครงการเขาคิว 

          - ภาพกิจกรรม รด. จิตอาสา  

- ภาพกิจกรรม รด. จิตอาสาตานภัยยาเสพติด 

          - ภาพกิจกรรม รด. จิตสีขาว 

         - ภาพกิจกรรม บําเพ็ญประโยชนตางๆ  

          - ภาพกิจกรรม งานจราจร 

     - ผลงานตามโครงการ รด.cyber 

    ด) กิจกรรมท่ีรวมกับหนวยงานอื่นๆ 

     ต) ผลงานของ ผกท. 

     ถ) การพัฒนากิจกรรมของ นศท. 

               ๑๖.  การพิจารณาคัดเลือก มอบโลสถานศึกษา และ ผกท. ดีเดน 

            ก. หลักเกณฑการคัดเลือก มอบโลสถานศึกษาใหความรวมมือ 

     ๑ เปนสถานศึกษาท่ีใหการสนับสนุน ผกท. รวมกิจกรรม กับ ศฝ.ฯ 

     ๒ เปนสถานศึกษาท่ีใหการสนับสนุน นศท. รวมกิจกรรม กับ ศฝ.ฯ 

     ๓ เปนสถานศึกษาท่ีใหการสนับสนุน อาคาร ,สถานท่ี ,อุปกรณ ,เครื่องชวยฝก  ใน

ภารกิจของ ศฝ.ฯ และการฝกสอน นศท. 

     ๔ เปนสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการศูนยฝกแข็งขันฯ 

     ๕ เปนสถานศึกษาท่ีใหความสําคัญกับ กิจกรรม นศท. 



๓๖ 

 

               ข. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก ผกท. ดีเดน 

     ๑ ใหความสําคัญกับการฝกสอน , กิจกรรม ของ นศท. อยางสม่ําเสมอ 

     ๒ เปนผูมีลักษณะผูนําใหกับ นศท. ทุกๆดาน 

                   ๓ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความอุตสาหะ ขยันขันแข็ง ตลอดมา 

     ๔ เปนผูใหการสนับสนุน ศฝ.ฯ 

              ค. คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีใหความรวมมือ/ผกท. ดีเดน 

     ๑  ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๑๔  ประธาน 

     ๒ รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๑๔         รองประธาน 

     ๓ อจ.หน.สกศ.   กรรมการ 

     ๔ ผบ.นฝ.ฯ                 ” 

     ๕ หน.ฝสน.ฯ                 ” 

     ๖ หน.ชุดครูฝกทุกกลุม                ” 

     ๗ น.เตรียมการฯ     กรรมการ/เลขานุการ 

                 ง. กําหนดการมอบโล สถานศึกษา และ ผกท. ดีเดน ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีผานมา 

จะแจงอีกคร้ัง 

 ๑๗  ภาคผนวก   

                               ก  สถานศึกษาวิชาทหารการรับสมัคร  และรับรายงานตัว นศท.  รอบเชา – รอบบาย  

   ข  ตัวอยาง บัญชีจําหนายยอด  นศท.  ท่ีเขารับการฝกประจําวัน 
   ค  ตัวอยาง ใบขออนุญาตลา 
   ง  ตัวอยาง บัญชีตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ี.......... 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 
 

 

 

 

รอบเชา รอบบาย

0800 - 1130 1300 - 1600

3 ก.ค.63 ศูนยฝก ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร" ระยอง รร.วังจันทร  , รร.สุนทรภู ร.ร.แกลง ฯ 

จํานวน ๑๑ สถานศึกษา รร.ชํานาญฯ , รร.หวยยางศึกษา 

รร.มกุฎเมืองฯ , รร.ซําฆอพิทยา 

รร.เขาชะเมา, ว.การอาชีพแกลง

รร.กําเนิดวิท , ว.เทคโนโลยีอาเซียน ฯ 

4 ก.ค.63 ศูนยฝก ร.ร.มัธยมตากสินระยอง ระยอง ร.ร.มัธยมตากสินฯ, รร.วัดปาประดู รร.อัสสัมชัญ ระยอง, รร.กวงฮั้ว

จํานวน ๑๐ สถานศึกษา รร.นครระยองวิทยาคม ว.สารพัดชางระยอง, รร.ระยองวิทยาคม

ว.เทคนิคมาบตาพุด รร.ระยองวิทยาคม นิคมฯ, ว.เทคนิคมาบตาพุด

5 ก.ค.63 ศูนยฝก ร.ร.มัธยมตากสิน ระยอง รร.ระยองวิทยาคม ว.เทคนิคระยอง

จํานวน ๒ สถานศึกษา รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

6 ก.ค.63 ศูนยฝก ร.ร.มัธยมตากสิน ระยอง ว.เทคโนโลยีไออารพีซี  รร.บานคาย, ว.เทคโนโลยีและอาชีวตากสินฯ

จํานวน ๑๒  สถานศึกษา ว.เทคนิคบานคาย ว.อาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง, รร.วิบูลย 

รร.เฉลิมพระเกียรติฯ  รร.นิคมวิทยา, ว.เทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

รร.เพรักษมาตาวิทยา, รร.ระยองวิทยปากน้ํา

รร.ปลวกแดง

7 ก.ค.63 ศูนยฝก ร.ร.สิงหสมุทร (ทร.) ชลบุรี รร.มารีวิทย, รร.พลูตาหลวง รร.บางละมุง , รร.บานฉาง

รร.มารีวิทยบอวิน, รร.ตันตรารักษ รร.อักษรพัทยา,ว.เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 

รร.มารีวิทยสัตหีบ, รร.เมืองพัทยา 11 รร.สัตหีบวิทยาคม, รร.สาธิตอุดมศึกษา

รร.ผินแจมวิชาสอน, รร.พัฒนเวชศึกษา  

รร.สวางบริบูรณ, ว.เทคโนโลยีสวางบริบูรณ

รร.สองภาษาระยอง, รร.บูรพาพัฒนศาสตร

ว.เกษตรและเทคโนโลยีชลบุร,ี ว.เทคนิคพัทยา 

 ว.เทคโนโลยีบางละมุงฯ, ว.เทคโนโลยีพัฒนเวช

ผนวก  ก.

 กําหนดสถานศึกษาวิชาทหาร รอบ เชา - บาย

ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14

วัน,เดือน,ป 
สถานศึกษา

จังหวัด



๓๘ 

 

 
 

 

 

 

 

รอบเชา รอบบาย

0800 - 1130 1300 - 1600

8 ก.ค.63 ศูนยฝก ร.ร.สิงหสมุทร (ทร.,ทบ.) ชลบุรี ว.เทคนิคสัตหีบ รร.โพธิสัมพันธฯ ,รร.นานาชาติรักบี้

รร.สวนกุหลาบฯ ,รร.นานาชาติสวนระยอง

รร.นานาชาติรีเจนท ,ว.เทคโนโลยีอักษรพัทยา

รร.นานาชาติภาคตะวันออก 

รร.นานาชาติเซนตแอนดรูฯ

รร.นานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร

รร.นานาชาติมูลตรีภักด,ีศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน

รร.นานาชาติธาราพัฒนา,ว.เทคโนโลยีพณิชการสัตหีบ

9 ก.ค.63 ศูนยฝก ร.ร.สิงหสมุทร (ทบ.) ชลบุรี  ร.ร.สิงหสมุทร   -

11 ก.ค.63 ศูนยฝก มทบ.14 (กลุมวันอังคาร) ชลบุรี รร.อัสสัมชัญ ศรีราชา รร.ดาราสมุทร ,ว.อาชีวศึกษาศรีราชา

รร.สุรศักดิ์วิยาคม รร.เกาะสีชัง  , รร.ศรีราชา 

ว.เทคโนโลยีแหลมฉบัง รร.เทศบาลวัดราษฎร ,ว.เทคโนโลยีศรีราชา

รร.ชุมชนวัดหนองคอ ,รร.ทุงศุขลาพิทยาฯ

รร.เทศบาลแหลมฉบัง  ,รร.บึงศรีราชาพิทยาคม

ว.เทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

12 ก.ค.63 ศูนยฝก มทบ.14 (กลุมวันศุกร) ชลบุรี รร.สาธิต"พิบูลบําเพ็ญ" , รร.แมรี่ฯ รร.ชลบุร"ีสุขบท" , รร.วุฒิวิทยา ๒

รร.บานสวน จั่นฯ ,รร.อางศิลาพิทยาคม รร.สาธิตแหง"ม.เกษตรฯ" ,รร.หนองใหญฯ

ว.เทคโนโลยีทางทะเลแหงเอเชีย ว.เทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 

13 ก.ค.63 ศูนยฝก มทบ.14 (กลุมวันจันทร ) ชลบุรี ว.เทคโนโลยีภาคตะวันออก ว.เทคโนโลยีภาคตะวันออก 

รร.พานทอง ,รร.พานทอง "สภาชนูปถัมภ"

ว.อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยฯ

14 ก.ค.63 ศูนยฝก มทบ.14 (กลุมวันพุธ) ชลบุรี รร.ชลราษฏรอํารุง รร.ชลราษฏรอํารุง 

รร.ชลกันยานุกูล 

วัน,เดือน,ป 
สถานศึกษา จังหวัด



๓๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบเชา รอบบาย

0800 - 1130 1300 - 1600

15 ก.ค.63 ศูนยฝก มทบ.14 (กลุมวันพฤหัสบดี ) ชลบุรี ว.เทคนิคชลบุรี ,ว.เทคโนโลยีวิศวกรรมฯ รร.บานบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห"  

ว.อาชีวศึกษาชลบุรี ,รร.สารสาสนฯ รร.บานบึง"มนูญวิทนาคาร"  ,รร.สามมุขฯ

ว.เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ รร.วิทยาศาสตรจุฬาภรฯ ,รร.แสนสุข 

 ว.เทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

ว.เทคนิคบริหารธุรกิจ กท.ชบ. 3

รร.คลองกิ่วยิ่งวิทยา ,ว.เทคนิคบางแสน

ว.เทคโนโลยีชลบุรี

16 ก.ค.63 ศูนยฝก มทบ.14 (กลุมวันพนัส , เก็บตก) ชลบุรี รร.พนัสพิทยาคาร ,ว.การอาชีพพนัส 

รร.เกาะโพธิ์ฯ , รร.หัวถนนวิทยา

รร.ทุงเหียงพิทยาคม ,รร.เกาะจันทรฯ

รร.บอทองฯ   , รร.ทาขามพิทยาคม

รร.สวนปาเขาชะอางค

วัน,เดือน,ป 
สถานศึกษา จังหวัด



๔๐ 

 

ผนวก ข 

บัญชีจําหนายยอด  นศท.  ท่ีเขารับการฝกประจําวัน 

สถานศึกษา.....................................................ช้ันปท่ี......................(ชาย/หญิง) 

ประจําวนัท่ี...............เดือน...................................พ.ศ........................ 

ยอดเดิม ปวย ลา ขาด รวมจําหนาย คงเหลือ หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

                              ตรวจถูกตอง 

         (ลงช่ือ) .............................................................                                                                                                    

(.............................................................) 

                                                                                            (ตําแหนง) ผกท./ผช.ผกท./ 

                                                                                          หรือผูทําหนาท่ี  ผกท. 

 

หมายเลขท่ีปวย 

.................................................................................................................................................................................... 

หมายเลขท่ีลา 

.................................................................................................................................................................................... 

หมายเลขท่ีขาด 

.................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ  จัดทําครั้งละ  ๓  ฉบับ  สงครูตรวจยอด  ๑  ฉบับ/ผกท.  ๑  ฉบับ/หัวหนากอง  ๑  ฉบับ 

 

 

 
 



๔๑ 

 

ผนวก  ค 
ใบขออนุญาตลา 

        สถานศึกษา.................................................. 
 
      วันท่ี………..เดือน……..………….พ.ศ. ...………… 
 
เรื่อง     ขออนุญาตลา............... 
 
เรียน     ผูบังคับศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑.  ใบรับรองแพทย......................ฉบับ 
  ๒. ..................................................................................................... 
 
  ดวยกระผม  นศท. ……………………………………………………ช้ันปท่ี...................…เลขท่ี……………..
เลขประจําตัว..............................................ขออนญุาตลา  เนือ่งจาก ....................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................ไมสามารถ
เขารับการฝกวิชาทหารตามปกติได  จึงขออนุญาตลา...................................เปนเวลา...................วนั 
นับต้ังแต  วันท่ี…………เดือน………………………พ.ศ. ………… วันท่ี……...เดือน……….……..…………. พ.ศ. ……………..   
  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
 

                         ควรมิควรแลวแตจะกรุณา 
 

                                                          นศท.  ..................................................... 
                                       (……………………………………) 

 
 

                                                         เสนอ  ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ 
                                                         ........................................................ 
                                                                 ผกท. ........................................................ 
                                                                        (......................................................) 
                                                             ตําแหนง ..........................................................  

 

 

 

 



๔๒ 

 

ผนวก ง 

บัญชีตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ี................... 

หนวย/กองรอยท่ี..........วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ................... 

สังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร..................................................................จังหวัด............................. 

 

 

หมายเลขประจําตัว

นศท

(ลงชื่อ)

         (.......................................)

ตําแหนง.......................................

           ............./............../........

ผูมีอํานาจตัดคะแนน

(ลงชื่อ)

         (.......................................)

ตําแหนง.......................................

           ............./............../........

ผูตัดคะแนนชื่อ - สกุล ความผิด ครั้งที่ คะแนนที่ถูกตัดลําดับ







                             แบบ  รด.๒ 
แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕.......... 

สถานศึกษาวิชาทหาร.................................................................................จังหวัด................................. 
รายงานตัววันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อมูล นศท.รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
๑. ข้าพเจ้า นศท....................................................ชื่อสกุล.........................................................อาย…ุ........ป ี 
    เลขประจําตัว นศท....................................... เลขประจําตัวประชาชน....................................................... 
๒. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี...........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................................... 
    ถนน.................................แขวง/ตําบล........................................เขต/อําเภอ............................................. 
    จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์…........................... 
๓. ปัจจุบันศึกษาอยู่ท่ีสถานศึกษาวิชาทหาร...............................................................จังหวัด......................... 
    ชั้น...............ระดับ....................แผนกหรือคณะ..........................................เข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ 
    ตั้งแต่วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.............และไดส้ําเร็จการฝึกวิชาทหาร  ชั้นปีท่ี............ปีการ 
    ศึกษา..........จากสถานศึกษาวิชาทหาร............................................................จังหวัด...............................  
๔. ขอรายงานตัวเข้าฝึกวชิาทหาร  ชั้นปีท่ี.................ประจาํปีการศึกษา...................ประเภทการรายงานตัว  
          เลื่อนชั้น         ซ้ําชัน้          รอรับสิทธิ            โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร       
๕. จึงได้ยื่นความจํานงขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร  และข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง   
    ท่ีกําหนดโดยเคร่งครัด  และ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนในระหว่างการฝึกวิชาทหาร  ข้าพเจ้า 
    ไม่ติดใจท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีและกองทัพบก 
                                                    (ลงชื่อ) .................................................................ผู้รายงานตัว 
                                                            (..................................................................) 

 
ลําดับท่ี........................ 
(บัญชีรายชื่อรายงานตัว  
 นศท.ของสถานศึกษา) 
 

คํารับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร 
          ข้าพเจ้า............................................................................. 
ตําแหน่ง......................................................................................... 
ขอรับรองว่า นศท....................................................ชั้นปีท่ี............ 
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามท่ี 
    กําหนดไว้ในระเบียบ ฯ ทุกประการ 
๒. ข้อความท่ีกรอกในแบบรายงานตัวและประวัติของ นศท.  
    ฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกประการ  
๓. ขอรับรองว่าจะปกครองให้อยู่ในระเบียบ วินัย ท่ีดี และยินดีให ้
    ความสะดวกในการฝึกวิชาทหารตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
                  (ลงชื่อ)............................................................. 
                          (.........................................................) 
                  หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้รับมอบอํานาจ 

คํายินยอมของ บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย 
          ข้าพเจ้า............................................................................ 
สัญชาติ...............อายุ..........ป ีอาชีพ............................................. 
เก่ียวข้องเป็น................ของ นศท.................................................. 
๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้รายงานตวัเข้าฝึกวิชาทหาร   
๒. ข้าพเจ้ายืนยันว่า นศท. ผูน้ีมี้ความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย 
    และจิตใจ สามารถเข้าฝึกวิชาทหารได้ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
๓. หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนในระหวา่งการฝึกวิชาทหาร  
    ข้าพเจ้าไม่ติดใจท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ี 
    และกองทัพบก 
                 (ลงชื่อ)............................................................... 
                           (...........................................................) 
                        บิดา / มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท. 
           ข้าพเจ้า ........................................................................ 
ตําแหน่ง........................................................................................ 
เป็นผู้ตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ดังนี ้
๑. การกรอกข้อมูลของ นศท.       ถูกต้อง          ไม่ถูกต้อง 
๒. คํารับรองของสถานศึกษา        ถูกต้อง          ไม่ถูกต้อง 
๓. คํายินยอม บิดา / มารดา        ถูกต้อง          ไม่ถูกต้อง 
๔. หลักฐานประกอบ                 ครบถ้วน        ไม่ครบถ้วน 
        ๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (แต่งเครื่องแบบ นศท.) 
        ๔.๒ หนังสอืรับรองการขอรอรับสิทธิ (กรณีขอรอรับสิทธิ) 
        ๔.๓ หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (กรณีโอนย้าย ฯ) 
        ๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
        ๔.๕ หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)…………….…….…………………….. 
              ................................................................................... 

    …................................................................ 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกรายละเอียด (เพ่ิมเติม) 
            ..................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
.................................................................................................... 
...................................................................................... 
   ผลการตรวจหลักฐาน            ผ่าน                ไม่ผ่าน      
                (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (............................................................) 
                             เจ้าหนา้ท่ีตรวจหลักฐาน นศท. 
                  ......................../......................../..................... 
       
                (ลงชื่อ)..............................................................  
                        (............................................................)  
                              หัวหน้าสถานีรายงานตัว นศท.             

 

        รูปถ่าย 
 นักศึกษาวิชาทหาร 
          หรือ 
เครื่องแบบนักศึกษา 
   ขนาด ๓ x ๔ ซม. 



 

ประวัตนัิกศึกษาวิชาทหาร 

    ๑. ชื่อบิดา...............................................................สัญชาติ..................................................อาชีพ............................................... 
      สถานท่ีทํางาน.................................................................โทรศัพท์ ทศท...................................มือถือ........................................ 
      ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................. 
      จังหวัด....................................................................................รหัสไปรษณีย.์....................โทรศัพท์ ทศท.................................. 
    ๒. ชื่อมารดา............................................................สัญชาติ..................................................อาชีพ.............................................. 
      สถานท่ีทํางาน...................................................................โทรศัพท์ ทศท.................................มือถือ........................................ 
      ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี............ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................. 
      จังหวัด....................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ ทศท................................ 
   ๓. การศึกษา สายสามัญ , สายวิชาชีพ หรือระดับอุดมศึกษา 
      ๓.๑ ชั้น................ระดบั............................คณะ/วิชาเอก................................สถานศึกษา......................................................... 
      ๓.๒ ชั้น................ระดับ............................คณะ/วิชาเอก................................สถานศึกษา......................................................... 
      ๓.๓ ชั้น................ระดับ............................คณะ/วิชาเอก................................สถานศึกษา......................................................... 
      ๓.๔ ชั้น................ระดับ............................คณะ/วิชาเอก................................สถานศึกษา......................................................... 
   ๔. การฝึกวิชาทหาร 
      ๔.๑ ชั้นปีท่ี.................../.........................สถานศึกษา...............................................................จังหวัด....................................... 
      ๔.๒ ชั้นปีท่ี.................../.........................สถานศึกษา...............................................................จังหวัด....................................... 
      ๔.๓ ชัน้ปีท่ี.................../.........................สถานศึกษา...............................................................จังหวัด.......................................  
      ๔.๔ ชั้นปีท่ี.................../.........................สถานศึกษา...............................................................จังหวัด....................................... 
   ๕. ภูมิลําเนาทหาร บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย..........................ตําบล/แขวง....................................................... 
       อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................... (กรณีข้ึนทะเบียนทหารกองเกินแล้ว) 
   ๖. การเป็นทหารกองหนุน 
       ๖.๑ ได้ข้ึนทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุน เหล่าทัพ....................................เหล่า................................ 
       ๖.๒ ได้รับการแต่งตั้งยศ 
            ๖.๒.๑ ยศ...............................เหล่า.........................คําสั่ง...........................ลง...................../...................../......................  
            ๖.๒.๒ ยศ...............................เหล่า.........................คําสั่ง...........................ลง...................../...................../...................... 
   ๗. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดส้ะดวก บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย...................................ตําบล/แขวง................................ 
       อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์................โทรศัพท์ ทศท............................ 
       มือถือ....................................อีเมลล.์................................................................ 
   ๘. บุคคลท่ีใกล้ชิดสามารถติดตามได้  
       ๘.๑ ชื่อ.....................................................สถานศึกษา...............................................ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี.............  
             ตรอก/ซอย............................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต............................................ 
             จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณีย์.............โทรศัพท์ ทศท........................มือถือ......................... 
       ๘.๒ ชื่อ.....................................................สถานศึกษา...............................................ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี............. 
             ตรอก/ซอย............................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต............................................ 
             จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณีย์.............โทรศัพท์ ทศท........................มือถือ......................... 
             ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประวัตินักศึกษาวิชาทหารนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ 

                                                                                  (ลงชื่อ)..................................................เจา้ของประวัติ 

                                                                                           (..................................................) 

                                                                                   (ลงชื่อ)...................................................พยาน 

                                                                                           (..................................................) 

                                                                                 
 

 



ใบสมัคร “รด.จติอาสา” 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

***************************** 

วันที่.....................เดือน......................พ.ศ.25...... 

ชื่อ................................................นามสกุล........................................................ชื่อเล่น.. ...................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................วัน เดือน ปีเกิด............................................ 
เชื้อชาติ..............................................สัญชาติ.............................................ศาสนา............. ................................. 
ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.........................................................................  
ภูมิล าเนาเลขท่ี...........................หมู่/ซอย.................................................ถนน....................... ............................. 
แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด........ ......................... 
สถานศึกษาวิชาทหาร..........................................เขต/อ าเภอ................. ...................จังหวัด................................ 
มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์กร รด.จิตอาสาโดยยินดีปฏิบัติตามข้อก าหนดขององค์กร รด.จิตอาสา
ทุกประการ 
       (ลงชื่อ)......................................................ผูส้มัคร 
               (.....................................................) 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................... ....... 
ยินยอมให้.........................................................................เปน็สมาชิกองค์กร รด.จิตอาสา เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์
ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยยินดีปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทุกประการ 

       (ลงชื่อ).................................................ผู้ปกครอง 
               (................................................) 

ค ารับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ต าแหน่ง. ........................................ 
ขอรับรองว่า......................................................เป็น นศท.สงักัดสถานศึกษาวิชาทหาร............................ ............
และมีความสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกองค์กร รด.จิตอาสา เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดย
ยินดีปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทุกประการ 

       (ลงชื่อ)................................................................. 
                (..............................................................) 
                                                                                       ผกท./ผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร 
 
หมายเหตุ : ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน , นศท. ประกอบหลักฐานในการสมัคร 

 

รูปถ่าย 

1 นิว้ 



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  “รด.จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด” 
    วันท่ี....................เดือน................................พ.ศ....................... 
ช่ือ.....................................................นามสกุล..................................................ช่ือเล่น.................... 
โรงเรียน...........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน................................................ 
ภูมิล าเนาบ้านเลขท่ี.......................................หมู่....................ซอย.................................ถนน................................ 
ต าบล..........................................................อ าเภอ............................................จังหวัด......................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด........................................เช้ือชาติ.............................สัญชาติ..........................ศาสนา.................. 
ช่ือบิดา...............................................................................ช่ือมารดา.................................................................... 
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ  “รด.จิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด”  เพื่อเป็นแกนน าเยาวชนในการ
รณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาวิชาทหาร และภายนอกสถานศึกษาวิชาทหาร โดยยินดีปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของโครงการ รด.จิตอาสา ต้านภัยยาเสพติดทุกประการ 
      ( ลงช่ือ ).................................................................ผู้สมัคร 
         (.................................................................) 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................... 
ยินยอมให้....................................................................สมัครเข้าร่วมโครงการ “รด.จิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด” 
เพื่อเป็นแกนน าเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาวิชาทหาร และภายนอก
สถานศึกษาวิชาทหาร โดยยินดีปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทุกประการ 
 
      ( ลงช่ือ )............................................................ผู้ปกครอง 
                 (.............................................................) 
 

ค ารับรองสถานศึกษาวิชาทหาร 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................ต าแหน่ง............................................... 
ขอรับรองว่า.........................................................................เป็น นศท.สังกัดสถานศึกษา...................................... 
มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ “รด.จิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นแกนน าเยาวชนในการรณรงค์
ป้องกันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาวิชาทหาร และภายนอกสถานศึกษาวิชาทหาร โดยยินดีปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทุกประการ 
 
      ( ลงช่ือ )............................................................ 
                 (.............................................................) 
       ผกท./ผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร 
 
หมายเหตุ : ใช้ส าเนาบัตรประชาชน, นศท. ประกอบหลักฐานในการสมัคร 

 

รูปถ่าย 
นศท. 



 
ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

----------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ และ กฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามนโยบายของทางราชการที่ก าหนดไว้ จึงให้ก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓”  
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ข้อ ๔ นิยามศัพท ์ 
 ๔.๑ นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งตั้งแต่        
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป  
 ๔.๒ นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนดใช้ค าย่อว่า “นศท.”  
 ๔.๓ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่
ช่วยเหลือปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร  ทั้งนี้ ต้องผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกองทัพบก  
 ๔.๔ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนย์การเรียน, วิทยาลัย, สถาบัน, มหาวิทยาลัย, 
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 ๔.๕ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกโดย   
หน่วยบัญชาการรกัษาดินแดน ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร  
  ๔.๕.๑ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหาร ที่ตั้งอยู่   
ในเขตพ้ืนที ่มณฑลทหารบกท่ี ๑๑  
 ๔.๕.๒ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหาร ที่ตั้งอยู่
นอกเขตพ้ืนที ่มณฑลทหารบกท่ี ๑๑   
 ๔.๖ ผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ก ากับนักศึกษา      
วิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

  - ร่าง - 



-๒- 
 

 ๔.๗ ปีการศึกษา หมายถึง ห้วงระยะเวลาที่ก าหนดการฝึกวิชาทหาร ในแต่ละปีโดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน พฤษภาคม ของปีถัดไป  
 ๔.๘ การรับสมัคร หมายถึง การที่นักศึกษาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในชั้นปีที่ ๑  
 ๔.๙ การรายงานตัว หมายถึง การที่นักศึกษาวิชาทหารที่ตกซ้ าชั้น, เลื่อนชั้น และโอนย้าย
สถานศึกษาวิชาทหาร มาแสดงความจ านงเพ่ือจะเข้าฝึกวิชาทหาร  
 ๔.๑๐ การขอรอรับสิทธิ หมายถึง การที่นักศึกษาวิชาทหารขอพักการเข้าฝึกวิชาทหาร  
 ข้อ ๕ หน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึก         
วิชาทหาร ได้แก่.- 
 ๕.๑ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้รับผิดชอบ        
โดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที่ด าเนินกรรมวิธี และวางแผนก าหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดด้วยการ
ประสานกับส่วนราชการของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และสถานศึกษาวิชาทหาร ให้การปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  
 ๕.๒ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค มณฑลทหารบก เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นหน่วยด าเนินการ  
 ข้อ ๖ คุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ดังต่อไปนี้.- 
 ๖.๑ เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย  
 ๖.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ โดยให้นับอายุตาม
กฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร ส าหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย  
 ๖.๓ ส าหรับผู้ที่มีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียก
ที่อ าเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิล าเนาทหารของตนตาม มาตรา ๒๕ และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจ
เลือกท าการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการตาม มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ    
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๖.๔ ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษา
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ตั้งแต ่๑.๐๐ ขึ้นไป  
 ๖.๕ ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศกึษาที ่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดการฝึกวิชาทหาร 
เว้นแต่ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าขึ้นไป และส าเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต่ ากว่าชั้นปีที่ ๓ 
แล้ว ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารจะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อ
ให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดได้  
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 ๖.๖ ไม่เป็นโรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  
 ๖.๗ ไม่เป็นบุคคลที่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่อยู่ในพ้ืนที่ยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ 
(พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง 
ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน          
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๖.๘ มีขนาดรอบตัว น้ าหนัก และ ความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้.- 

อายุ (ปี)/บริบูรณ์ 
ชาย หญิง 

ขนาดรอบตัว (อก) น้ าหนัก ความสูง น้ าหนัก ความสูง 
หายใจเข้า(ซม.) หายใจออก(ซม.) (กก.) (ซม.) (กก.) (ซม.) 

๑๕ ๗๕ ๗๒ ๔๒ ๑๕๔ ๔๑ ๑๔๘ 
๑๖ ๗๖ ๗๓ ๔๔ ๑๕๖ ๔๒ ๑๔๙ 
๑๗ ๗๗ ๗๔ ๔๖ ๑๕๘ ๔๓ ๑๕๐ 
๑๘ ๗๘ ๗๕ ๔๘ ๑๖๐ ๔๔ ๑๕๑ 

๑๙ ถึง ๒๒ ๗๙ ๗๖ ๔๙ ๑๖๑ ๔๕ ๑๕๒ 
 
  ทั้งนี้ ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ชาย ต้องน้อยกว่า ๓๕ กิโลกรัม : ตารางเมตร และ 
หญิง ต้องน้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม : ตารางเมตร  
 ๖.๙ มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท  
 ๖.๑๐ ไม่เป็นทหารประจ าการ กองประจ าการ หรือถูกก าหนดตัวเข้ากองประจ าการแล้ว  
 ข้อ ๗ เงื่อนไขบังคับท่ีต้องปฏิบัติตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดังต่อไปนี้.- 
 ๗.๑ สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  
 ๗.๒ นักศึกษาชาย จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้.- 
 ๗.๒.๑ ลุก - นั่ง ๓๔ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาท ี 
 ๗.๒.๒ ดันพื้น ๒๒ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาท ี 
 ๗.๒.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๓ นาท ี๑๕ วินาที  
 ๗.๓ นักศึกษาหญิง จะตอ้งผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้.- 
 ๗.๓.๑ ลุก - นั่ง ๒๕ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาท ี 
 ๗.๓.๒ ดันพื้น ๑๕ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาท ี 
 ๗.๓.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๔ นาท ี 
 ๗.๔ ต้องช าระเงินบ ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
 
 



-๔- 
 
 ๗.๕ การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร  
 ๗.๕.๑ การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๓ ให้ไว้ผม     
รองทรงสูงความยาวด้านบนไม่เกิน ๕ เซนติเมตร 
 ๗.๕.๒ การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) ชั้นปีที่ ๔ ถึง ชั้นปีที่ ๕ ให้ไว้ผม 
รองทรงความยาวด้านบนไม่เกิน ๗ เซนติเมตร 
 ทั้งนี้ หากสถานศึกษามีระเบียบให้ตัดผมสั้นกว่าที่ก าหนดในข้อ ๗.๕.๑ และ ๗.๕.๒    
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 
 ๗.๕.๓ การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง)  
  ๗.๕.๓.๑ หากไว้ผมยาว ต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ ผมยาว
ประบ่า หรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู 
 ๗.๕.๓.๒ หากจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบก็ควรใช้กิ๊บ หรือ
ริบบิ้นขนาดเล็กที่เป็นสีเดียวกับสีผม  
 ๗.๕.๓.๓ ห้ามไว้ผมเปีย, ผมแกละ, ผมทรงหางม้า, ผมม้า (ผมปรกหน้า) 
หรือทรงผมอื่นที่ไม่เหมาะสม  
 ๗.๕.๓.๔ ห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือสารอ่ืนใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือน
ผมเปียก หรือมีสีผมผิดธรรมชาติตามสมัยนิยมในปัจจุบัน  
 ๗.๖ ต้องแต่งกายตามระเบียบที่ก าหนด  
 ๗.๗ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ ค าสั่ง โดยเคร่งครัด 
 ๗.๘ การทุจริตทุกกรณ ีจะถูกตัดสิทธิในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เช่น 
  ๗.๘.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด แล้วมาสมัครซ้ า  
ทั้งในสถานศึกษาวิชาทหารเดิม หรือย้ายไปสมัครใหม่ยังสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น  
 ๗.๘.๒ จ้างวาน หรือให้ผู้อื่นมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายแทน  
 ๗.๘.๓ แก้ไขข้อมูลผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
วิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ (แบบ รด.๑)  
 ข้อ ๘ หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี.้- 
 ๘.๑ ใบสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.๑) ทบ.๓๔๙ - ๐๐๑ ให้รับจากสถานศึกษา      
วิชาทหารที่ก าลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน โดยนักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ 
ต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  
 ๘.๒ ในช่องค ารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบสมัคร (แบบ รด.๑) ต้องให้หัวหน้า
สถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ โดยรับรองว่าจะปกครองให้
นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และจะให้มีความสะดวกในการฝึกวิชาทหารของผู้สมัครตามที่กองทัพบก
ก าหนด ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเองและลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง
ประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารก ากับไว้  
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 ๘.๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบสมัคร (แบบ รด.๑) 
ให้สมัครเข้าฝึกวิชาทหารได ้โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อ่ืนจะลงนามแทนมิได้  
 ๘.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก   
ไม่สวมแว่นตา จ านวน ๑ รูป   
 ๘.๕ หลักฐานแสดงผลการศึกษาส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีผล
การศึกษา ไม่ต่ ากว่าที่กองทัพบกก าหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้เป็นผู้รับ
รองคะแนนเฉลี่ยในหลักฐาน   
 ๘.๖ ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันรับสมัคร  
 ๘.๗ ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร) ต้องน าส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบด้วย 
 ๘.๘ ผู้สมัครที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) 
ต้องน าส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม จากข้อ ๘.๗ ด้วย  
 ๘.๙ ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร) ต้องน าส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(แบบ สด.๔๓) ของปี พ.ศ. ที่มาสมัครฯ มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม จากข้อ ๘.๘ ด้วย  
 ข้อ ๙ หลักฐานการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร มีดังนี.้- 
 ๙.๑ ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ปัจจุบันโดยนักศึกษาวิชาทหารที่ยื่นความจ านงขอรายงานตัวต้องเขียนและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  
 ๙.๒ ในช่องค ารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) 
หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ลงนามรับรองความ
ประพฤต ิตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในแบบรายงานตัว และประวัติของนักศึกษาวิชาทหารว่าเป็นความ
จริง และประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารก ากับไว้  
 ๙.๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบรายงานตัว      
(แบบ รด.๒) ให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อ่ืนจะลงนามแทนมิได้  
 ๙.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ที่ถ่ายไม่เกิน         
๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จ านวน ๑ รูป  
 ๙.๕ หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร กรณีนักศึกษาวิชาทหารโอนย้ายระหว่างสถานศึกษา       
วิชาทหารส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค หรือโอนย้ายต่างส่วนภูมิภาคให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ฝึกวิชาทหารอยู่เดิม 
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ผนวก ก ท้ายระเบียบ)  
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 ๙.๖ นักศึกษาวิชาทหารที่ขอรอรับสิทธิไว้ ต้องน าหลักฐานหนังสือรับรองการขอรอรับ
สิทธิฉบับจริง (ผนวก ข ท้ายระเบียบ) มาแสดงด้วย  
 ๙.๗ นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกรณีเหตุสุดวิสัยฯ ตามที่ก าหนดใน
ข้อ ๒๕ ของระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ต้องมีหลักฐานการอนุมัติกรณีดังกล่าวมาแสดงด้วย  
 ข้อ ๑๐ การก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการรับสมัครและรับรายงานตัวของแต่ละสถานศึกษา      
วิชาทหาร ให้ด าเนินการในห้วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน หรือเดือนสิงหาคม ถึงเดือน กันยายน 
ตามท่ี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ มณฑลทหารบก ก าหนด 
 ข้อ ๑๑ การด าเนินการของสถานศึกษาวิชาทหารในการน านักศึกษามาสมัคร และนักศึกษาวิชาทหาร
มารายงานตัว ให้ปฏิบัติดังนี้.- 
  ๑๑.๑ แจ้งจ านวนนักศึกษาท่ีจะน ามาสมัคร และจ านวนนักศึกษาวิชาทหาร ที่จะน ามา
รายงานตัวให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหน่วยฝึก
นักศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก ทราบล่วงหน้า ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และมณฑลทหารบก 
ก าหนด  
 ๑๑.๒ จัดพิมพ์และตรวจสอบ ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ในบัญชีรายชื่อ
นักศึกษาที่น าจะมาสมัครตาม ผนวก ค และ ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร ในบัญชีรายชื่อ
นักศึกษาวิชาทหารที่น ามารายงานตัวตาม ผนวก ง หรือบัญชีรายชื่อรายงานตัวโอนย้ายตาม ผนวก จ เรียงชื่อ
ตามล าดับ ตัวอักษรให้ถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด ส่งให้กับ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ล่วงหน้าก่อนวันที่น า
นักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร มาสมัครและรายงานตัว ไม่น้อยกว่า ๕ วัน ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
และ มณฑลทหารบก ก าหนด  
 ๑๑.๓ ควบคุม แนะน า การกรอกข้อความในใบสมัคร (แบบ รด.๑) และใบรายงานตัว       
(แบบ รด.๒) และอ่ืนๆ ของผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และผู้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารให้ถูกต้อง และ
ตรวจสอบหลักฐานตามที่ก าหนดใน ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ให้เรียบร้อยก่อนวันมาปฏิบัติ  
 ข้อ ๑๒ การด าเนินการรับสมัคร จะต้องปฏิบัติตามล าดับในเรื่องต่างๆ ดังนี้.- 
 ๑๒.๑ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่สถานศึกษาวิชาทหารน าส่ง ศูนย์การนักศึกษา      
วิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก  
 ๑๒.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตาม ข้อ ๖ พร้อมหลักฐานของผู้สมัครให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดใน ข้อ ๘  
 ๑๒.๓ วัดขนาดร่างกาย ตามที่ก าหนดใน ข้อ ๖.๘ และตรวจอาการของโรครวมทั้ง
หลักฐานใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร  
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 ๑๒.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และบันทึกผลตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๗.๒ และ
๗.๓ หากมีผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ก าหนดเกินกว่าจ านวนยอดจัดสรรที่หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน ก าหนดจะพิจารณาผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายล าดับสูงสุดก่อน หรือหากมีผู้สมัครที่
ผ่านเกณฑ์ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีจ านวนไม่ถึงยอดจัดสรรที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก าหนด
จะพิจารณาจาก ผู้มีผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ก าหนด (ผนวก ฉ ท้ายระเบียบ) โดยให้มี
สัดส่วนนักศึกษาวิชาทหารหญิง ไม่เกินร้อยละ ๗ ในภาพรวม ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารชาย ให้เป็นไปตามที่
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนด  
 ๑๒.๕ การช าระเงินบ ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ก าหนดให้ช าระเงินในวันที่สมัครโดยให้กองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัวออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ที่  
ผ่านการคัดเลือกฯ จ านวน ๑ ฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งก าหนดหมายเลขประจ าตัวนักศึกษา  
วิชาทหาร กรณีเมื่อได้รับเงินบ ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และรับใบเสร็จรับเงินแล้ว ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์
ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ มณฑลทหารบก ในการใช้จ่ายตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย 
เงินรายรับของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 ข้อ ๑๓ การด าเนินการรับรายงานตัว จะต้องปฏิบัติตามล าดับในเรื่องต่างๆ ดังนี้.- 
 ๑๓.๑ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ที่สถานศึกษาวิชาทหารน าส่งว่าสอบ
ได้ตามชั้นปีที่แจ้งหรือไม ่ 
 ๑๓.๒ ตรวจสอบหลักฐานและการกรอกข้อความในใบรายงานตัว (แบบ รด.๒) ว่าถูกต้อง 
เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่ก าหนดใน ข้อ ๙ หรือไม ่ 
 ๑๓.๓ ตรวจสอบหลักฐานกรณีโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารต้องมีหนังสือรับรองการฝึก
วิชาทหารจาก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ฝึกวิชาทหารอยู่เดิม  
 ๑๓.๔ กรณีขอรอรับสิทธิไว้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรอง
การขอรอรับสิทธิ (ฉบับจริง) ด้วย  
 ๑๓.๕ การช าระเงินบ ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ก าหนดให้ช าระในวันรายงานตัวนั้น โดยกองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัวจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้
นักศึกษาวิชาทหาร ๑ ฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน  
 ๑๓.๖ การรายงานตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารเฉพาะกรณีจ าเป็นที่เจ้าตัวไม่สามารถมา         
รายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดได้ เช่น เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา, ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศโดยมีหลักฐานเข้าร่วมโครงการ , เจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, ประสบภัยธรรมชาติ, 
สถานการณ์ไม่ปกต,ิ ระบบโปรแกรมขัดข้องหรือสาเหตุอื่นๆ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ให้หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร 
หรือผู้รับมอบอ านาจรายงานตัวแทน จัดท าบัญชีรายชื่อรายงานตัวแทนพร้อมแนบหลักฐานประกอบใบรายงาน
ตัว (แบบ รด.๒) ส่งให้ กองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัว เสนอผู้มีอ านาจ 
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อนุมัติให้รายงานตัวแทนได้ และเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รายงานตัวแทน ๑ ฉบับ และเก็บคู่
ฉบับไว้เป็นหลักฐาน  
 ๑๓.๗ การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๕ 
ของระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษา 
วิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อนุมัติให้รายงานตัวกรณีเหตุสุดวิสัย
ดังกล่าวแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการอนุมัติประกอบการรายงานตัวด้วย  
 ๑๓.๘ กรณีนักศึกษาวิชาทหารตาม ข้อ ๑๓.๗ และนักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าแล้ว แต่ไม่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ต่อมาได้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสถานศึกษาที่มิได้เปิดการฝึกวิชาทหาร ให้นักศึกษาวิชาทหารผู้นั้น  
ร้องขอให้สถานศึกษาดังกล่าวเปิดการฝึกวิชาทหาร ตามวิธีการที่ก าหนดในระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วย การเปิด - ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร ซึ่งในระหว่างรอการเปิดการฝึกวิชาทหารของสถานศึกษา มิต้องขอ
รอรับสิทธิไว้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ ปีติดตอ่กัน  
 ๑๓.๙ การท าบัตรประจ าตัว (เฉพาะผู้ที่ต้องท า) และการแจกจ่ายคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๑๓.๑๐ ด าเนินการเก็บหลักฐาน รายงานผล และขออนุมัติประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษา      
วิชาทหาร รายละเอียดการปฏิบัติของแต่ละเรื่องให้เป็นหน้าที่ของกองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัวก าหนด
ตามความเหมาะสม    
 ข้อ ๑๔ ในวันที่ท าการรับสมัคร และรายงานตัว ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้แทนสถานศึกษา        
วิชาทหาร ต้องน านักศึกษามาสมัคร และน านักศึกษาวิชาทหาร ทั้งที่สังกัดอยู่เดิมหรือที่โอนย้ายมาจากสถานศึกษา       
วิชาทหารแห่งอ่ืน มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และมณฑลทหารบก 
ก าหนด กับให้อยู่ก ากับดูแลแก้ปัญหาในเรื่องที่หากจะมีหรือเกิดขึ้นระหว่างท าการสมัครและรายงานตัว จนกว่า
ผู้สมัครและผู้รายงานตัวด าเนินการเสร็จสิ้นในวันนั้น พร้อมกับรับทราบข้อมูลและปัญหาต่างๆ เพ่ือจะได้ปฏิบัติ
ได้โดยถูกต้องทันเวลาต่อไป และหากมีกรณีขอรอรับสิทธิ ให้สถานศึกษาวิชาทหารด าเนินการ ดังนี้  
 ๑๔.๑ กรณีนักศึกษาวิชาทหารไม่สามารถเข้ารับฝึกวิชาทหารในปีการศึกษานั้นได้ตลอด
ปีการศึกษา และเจ้าตัวมีความประสงค์ สถานศึกษาวิชาทหารจะต้องท าบัญชีรายชื่อขอรอรับสิทธิให้นักศึกษา  
วิชาทหารเสนอต่อกองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัว เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารผู้นั้นได้สิทธิรายงานตัวเข้า
ฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาถัดไป (ผนวก ช ท้ายระเบียบ)  
 ๑๔.๒ การขอรอรับสิทธิ สถานศึกษาวิชาทหารจะต้องกระท าในห้วงการรับสมัครและ
รายงานตัว ซึ่งเมื่อได้ท ารายงานตาม ข้อ ๑๔.๑ แล้ว กองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัว จะออกหนังสือ
รับรองการขอรอรับสิทธิให้สถานศึกษาวิชาทหาร เก็บไว้เป็นหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงสิทธิในปีการศึกษาถัดไป 
(ผนวก ข ท้ายระเบียบ)  
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 ๑๔.๓ การขอรอรับสิทธิตาม ข้อ ๑๔.๑ นั้น จะขอติดต่อกันเกินกว่าสองปีไม่ได้  
 ข้อ ๑๕ เมื่อท าการรับสมัคร และรายงานตัวประจ าปีการศึกษาเสร็จสิ้นแล้วให้ ศูนย์การนักศึกษา
วิชาทหาร และมณฑลทหารบก สรุปรายงานผลการด าเนินการให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร) ดังต่อไปนี้.- 
 ๑๕.๑ พิมพ์บัญชีรายชื่อตาม ผนวก ซ ส่งสถานศึกษาวิชาทหารโดยเร็วเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อตัว ชื่อสกุล พ.ศ.เกิด และอ่ืนๆ เพ่ือให้สถานศึกษาวิชาทหารยืนยันความถูกต้องพร้อมสิ่งที่
ต้องแก้ไขให้กับ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ มณฑลทหารบก เพ่ือด าเนินการแก้ให้ถูกต้อง  
 ๑๕.๒ บัญชีรายชื่อที่พิมพ์ตาม ข้อ ๑๕.๑ ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ มณฑล
ทหารบก ส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ านวน ๓ ชุด พร้อมบัญชีสรุปปะหน้าของแต่ละสถานศึกษาวิชาทหาร 
แต่ละชั้นปี ภายในเดือน กรกฎาคม ของปีการศึกษานั้น เพ่ือประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  
 ๑๕.๓ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ มณฑลทหารบก เมื่อได้รับการยืนยันความ
ถูกต้องของบัญชีรายชื่อตาม ข้อ ๑๕.๑ จากสถานศึกษาวิชาทหารกลับคืนมาแล้ว ให้แจ้ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
เพ่ือด าเนินการขออนุมัติแก้ไขบัญชีรายชื่อตาม ข้อ ๑๕.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิ้นเดือน สิงหาคม ของปี
การศึกษานั้น 
 ๑๕.๔ จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ขอรอรับสิทธิตาม ผนวก ช พร้อมสรุปปะหน้าบัญชีของ 
แต่ละสถานศึกษาวิชาทหารให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทราบ ทั้งนี้ ในห้วงที่ ๑ ต้องไม่เกินสิ้นเดือน 
กรกฎาคม และในห้วงที่ ๒ ต้องไม่เกินสิ้นเดือน กันยายน ของปีการศึกษานั้น   
 ๑๕.๕ ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รวบรวมข้อมูลนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิง ทุกชั้นปี 
ได้แก่ ชื่อ, สถานศึกษา, เพศ, วัน เดือน ปีเกิด, อายุ, ภูมิล าเนา และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม           
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (ผนวก ด ท้ายระเบียบ) โดยบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลที่จัดท าโดยโปรแกรม Microsoft 
Access หรือ Microsoft Excel ให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลให้
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) ภายในสิ้นเดือน กันยายน ของปีการศึกษา
นั้น  
 ข้อ ๑๖ เมื่อสถานศึกษาวิชาทหารได้รับบัญชีรายชื่อ (รด.๒๕) ประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษา        
วิชาทหาร จาก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ มณฑลทหารบก แล้ว สถานศึกษาวิชาทหาร จะต้องรีบด าเนินการ 
ดังนี้.- 
 ๑๖.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อตัว ชื่อสกุล พ.ศ.เกิด เลขประจ าตัวนักศึกษา  
วิชาทหาร ตลอดจนข้อบกพร่องอ่ืน ๆ แล้วยืนยันความถูกต้อง หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ ศูนย์การนักศึกษา
วิชาทหาร และ มณฑลทหารบก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร  
 ๑๖.๒ แจ้งประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารให้นักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษา
ของตนทราบเป็นส่วนรวม  
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 ๑๖.๓ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของสถานศึกษาวิชาทหารต่อไป  
 ข้อ ๑๗ โอกาสการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร  
 ๑๗.๑ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหาร หากมีความประสงค์ และ           
มีคุณสมบัติ คุณลักษณะครบถ้วนตามที่ก าหนด ให้สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ทุกปีการศึกษา ทั้งนี้
ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ โดยนับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
 ๑๗.๒ นักศึกษาวิชาทหาร ที่ย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
ในปีการศึกษาแรกที่ย้ายไปสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ แต่จะเข้าฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่สูงกว่าการศึกษา
วิชาสามัญ หรือวิชาชีพตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก าหนดไว้ไม่ได้ โดยสถานศึกษาวิชาทหารต้องยื่น 
ขอรอรับสิทธิการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษานั้น ต่อหน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหารที่สถานศึกษาวิชาทหารสังกัด
อยู่ไว้เป็นหลักฐาน   
 ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร  
 ๑๘.๑ การโอนย้ายระหว่างการรับสมัครและรายงานตัว ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร,       
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ฝึกวิชาทหาร
อยู่เดิม ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ผนวก ก ท้ายระเบียบ) ชั้นปีที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ให้นักศึกษา
วิชาทหารที่มีความประสงค์ขอโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารไปยังหน่วยฝึกวิชาทหารแห่งใหม่  ส าหรับหลักฐาน
การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ตามท่ีก าหนดใน ข้อ ๙ (ผนวก ซ ท้ายระเบียบ)  
 ๑๘.๒ การโอนย้ายภายหลังการรับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารประจ าปี
เสร็จสิ้นแล้ว (โอนย้ายระหว่างปีการศึกษา) ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดใน ข้อ ๙ (ผนวก ต ท้ายระเบียบ)  
 ข้อ ๑๙ การมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  
 ๑๙.๑ นักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารต่อเมื่อ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารแล้ว 
 ๑๙.๒ นักศึกษาวิชาทหารซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ต้องมีคุณสมบัติคุณลักษณะ 
และอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที ่๓ (พ.ศ.๒๕๑๖) และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ ๒๐ การพ้นสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง การพ้นจากการฝึกวิชาทหาร มีดังนี.้- 
 ๒๐.๑ การพ้นสภาพตามปกติโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก  
         ๒๐.๑.๑ ตาย  
  ๒๐.๑.๒ ลาออกจากการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  
  ๒๐.๑.๓ ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นสูงสุดตามหลักสูตรที่ กระทรวงกลาโหม ก าหนด
  ๒๐.๑.๔ พ้นหรือออกจากสถานศึกษาวิชาทหารที่ก าลังศึกษาอยู่  
 ๒๐.๑.๕ ไม่มารายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารเลื่อนชั้น, ซ้ าชั้น หรือไม่ขอรอรับสิทธิ      
ตามวาระที ่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และมณฑลทหารบก ก าหนด  
         ๒๐.๑.๖ อายุเกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
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 ๒๐.๒ การพ้นสภาพโดยถูกถอนสภาพ เนื่องจาก  
   ๒๐.๒.๑ อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร แต่ปรากฏภายหลังว่าข้อความในใบสมัคร 
หรือหลักฐานประกอบการสมัครและการรายงานตัวไม่เป็นความจริง หรือขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือการ
สมัครและการรายงานตัวมิได้เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้ถอนสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๒๐.๒.๒ มีความผิดถูกสถานศึกษาวิชาทหารไล่ออก หรือต้องค าพิพากษาของ
ศาลให้จ าคุก  
 ๒๐.๒.๓ ไม่ได้เลื่อนชั้นการฝึกวิชาทหาร ในชั้นเดียวกัน ๒ ปีการศึกษาติดต่อกัน 
เนื่องจากสอบตก หรือไม่มีสิทธิสอบ  
 ๒๐.๒.๔ ถูกตัดคะแนนความประพฤติประจ าปี ๑๐๐ คะแนน 
 ๒๐.๒.๕ ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารไม่ว่ากรณีใดก็ตามเป็นเวลา ๓ ปี ติดต่อกัน  
 ๒๐.๓ การพ้นสภาพตามที่ปรากฏใน ข้อ ๒๐.๑.๔ ผู้พ้นสภาพมีสิทธิที่จะรายงานตัว
เข้าฝึกวิชาทหารต่อไปได้อีก โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ในการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ยังสถานศึกษา      
วิชาทหารที่ตนศึกษาอยู่ใหม่ ตามท่ีก าหนดใน ข้อ ๑๘.๑  
 ๒๐.๔ ให้เป็นหน้าที่ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และมณฑลทหารบก รายงาน
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลการพ้นสภาพนักศึกษาวิชาทหาร ตามข้อเท็จจริงที่ได้สอบสวนแล้ว เสนอ กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพ่ือน าเรียน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
อนุมัติการพ้นสภาพฯ และออกประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาวิชาทหาร ยกเว้นใน ข้อ ๒๐.๑.๓ , ๒๐.๑.๕ และ 
๒๐.๑.๖ แล้วแจ้งให้หน่วยรับผิดชอบสถานศึกษาวิชาทหารทราบภายในเดือนกันยายน  และรายงานกองทัพบก 
ขอถอนการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจ าการในยามปกติ  
 ข้อ ๒๑ ให้ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รักษาการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้  
 
   ประกาศ    ณ    วันที่     ๑๑      มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
     พลโท       ปราการ  ปทะวานิช  

                                                                     ( ปราการ  ปทะวานิช )  
                                                          ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 

 
 
 

พ.ท.หญิง                  ร่าง                    มี.ค. ๖๓ 
น.ส.                         พิมพ์/ทาน           มี.ค. ๖๓ 
พ.อ.                         ตรวจ                 ม.ีค. ๖๓ 
พ.อ.                         ตรวจ                 ม.ีค. ๖๓ 
พล.ต.                       ตรวจ                 ม.ีค. ๖๓ 
พล.ต.                       ตรวจ                 ม.ีค. ๖๓   



-๑๒- 
 

ผนวก ก (หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย 
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 
 
ที.่........(๑)....... /..............                                                             ล าดับเลขท่ีในบัญชีรายชื่อ............ 

 
หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร 

    ....................(หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร)....................  
                    หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.................................................................................  
เลขประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร....................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................  
ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่............(..๒..)............ประจ าปีการศึกษา.........................................................  
จากสถานศึกษาวิชาทหาร........................................................................จังหวัด.......................................จริง  
จึงออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับนี้เพื่อ…………………………..….(๓)..................................................  
…………………………………………………………………………………………………  
                               ให้ไว้ ณ วันที่................เดือน.............................พ.ศ.................  
 

(ลงชื่อ).............................(๔)...................................  
(....................................................)  

(ต าแหน่ง)……………………….......................................  
 
        .........................................(นามหน่วยเจ้าของเรื่อง)  
        ….......................................(หมายเลขโทรศัพท์)  

 
หมายเหตุ :  
(๑) ก าหนดเป็นล าดับเลขท่ีหนังสือรับรองของหน่วยรับผิดชอบการฝึกที่ออกหนังสือฉบับนี้  
(๒) ก าหนดชั้นปีที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารเป็นตัวอักษรประกอบภายในวงเล็บ  
(๓) ให้ระบุเหตุผลในการออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับนี้ให้ชัดเจน  
(๔) ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองในส่วนกลาง คือ ผอ.กศท.นรด. และ หก.กกพ.ศศท.  
ในส่วนภูมิภาค คือ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. เท่านั้น 
 
 

 



-๑๓- 
 

ผนวก ข (หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย 
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กองอ านวยการรับสมัครและรายงานตวันักศึกษาวชิาทหาร 
หน่วย......................................... 

เลขที่........../............ 
หนังสอืรับรองฉบบันี ้

               ขอรับรองว่า..................................................................อายุ...............ปี 
สังกัดสถานศึกษาวชิาทหาร..................................................จังหวัด.......................... 
ขอรอรับสิทธิการเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่..........ประจ าการศึกษา............................. 
เนื่องจาก........................................................ตั้งแต่...............................ถึง................ 
มีสิทธิรายงานตวัเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่...............ประจ าปกีารศึกษา...................... 

 
ให้ไว้   ณ   วันที่..............เดือน.............................พ.ศ........................ 

 
                        (ลงชื่อ) ...................................................... 

        (........................................................) 
          นายทหารรับผิดชอบการขอรอรับสิทธิ 

 
                        (ลงชื่อ) ...................................................... 

        (........................................................) 
      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบนัทึก 

 
กองอ านวยการรับสมัครและรายงานตวันักศึกษาวชิาทหาร 

หน่วย......................................... 
เลขที่........../............ 

หนังสอืรับรองฉบบันี ้
                ขอรับรองว่า..................................................................อายุ...............ปี 
สังกัดสถานศึกษาวชิาทหาร..................................................จังหวัด.......................... 
ขอรอรับสิทธิการเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่..........ประจ าการศึกษา............................. 
เนื่องจาก........................................................ตั้งแต่...............................ถึง................ 
มีสิทธิรายงานตวัเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่...............ประจ าปีการศึกษา...................... 

 
ให้ไว้   ณ   วันที่..............เดือน.............................พ.ศ........................ 

 
(ลงชื่อ) ...................................................... 
        (........................................................) 

          นายทหารรับผิดชอบการขอรอรับสิทธิ 
 

(ลงชื่อ) ...................................................... 
        (........................................................) 

      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบนัทึก 



-๑๔- 
 

ผนวก ค (บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
        ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ …../………. (ชาย/หญิง) 

สถานศึกษาวิชาทหาร : …………………………………………..รหสั : ………………………………… 

ล าดับ เลขประจ าตัว 
นศท. 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ช่ือ – สกุล พ.ศ. 
เกิด 

สถาน ี หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 6 7  

             

                                                                                            รวมหน้านี้…………..นาย 
 

  
สถานีที่ 1 รับได…้……นาย ผู้บันทึก………..………..  
สถานีที่ 2 รับได…้……นาย ผู้บันทึก……………..…..  ตรวจถูกต้อง  
สถานีที่ 3 รับได…้……นาย ผู้บันทึก…………..……..  (ลงชื่อ)………………….……………………….  
สถานีที่ 4 รับได…้……นาย ผู้บันทึก……………..…..      (…………………….…………………)  
สถานีที่ 5 รับได…้……นาย ผู้บันทึก…………..……..      หน.สถานศึกษา/ผู้รับมอบอ านาจ  
สถานีที่ 6 รับได…้……นาย ผู้บันทึก………..………..  
สถานีที่ 7 รับได…้……นาย ผู้บันทึก………...………..  
(ลงชื่อ)……………..………………………  
       (..........................................)  
        นายทหารก ากับทะเบียน 



-๑๕– 
 

ผนวก ง (บัญชีรายชื่อรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
       ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ...../......(ชาย,หญิง) 

สถานศึกษาวิชาทหาร : ................................................... รหัส : ..........................  

ล าดับ เลขประจ าตัว นศท. 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ช่ือ – สกุล 

พ.ศ. 
เกิด 

สถาน ี หมายเหต ุ
1 2 5 6  

          

                                                                                                        รวมหน้านี้…………..นาย 
  
สถานีที่ 1 รับได…้……นาย ผู้บันทึก………..………..  
สถานีที่ 2 รับได…้……นาย ผู้บันทึก……………..…..  ตรวจถูกต้อง  
สถานีที่ 5 รับได…้……นาย ผู้บันทึก…………..……..  (ลงชื่อ)………………….……………………….  
สถานีที่ 6 รับได…้……นาย ผู้บันทึก………..………..                          (…………………….…………………)  
      หน.สถานศึกษา/ผู้รับมอบอ านาจ  
 
 (ลงชื่อ)……………..………………………  
       (..........................................)  
        นายทหารก ากับทะเบียน 
 
 



-๑๖– 
 

ผนวก จ (บัญชีรายชื่อ นศท.รายงานตัวโอนย้าย) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
             ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (โอนย้าย) ชั้นปีที่……/……. (ชาย/หญิง) 
สถานศึกษาวิชาทหาร : ........................................................... รหัส : ......................... 

ล าดับ 
เลขประจ าตัว 

นศท. 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ช่ือ – สกุล 

พ.ศ. 
เกิด 

สถาน ี โอนย้ายมาจาก 
1 2 5 6 โรงเรียน จังหวัด 

           

                                                                                                        รวมหน้านี้…………..นาย 
 
สถานีที่ 1 รับได…้……นาย ผู้บันทึก………..………..  
สถานีที่ 2 รับได…้……นาย ผู้บันทึก……………..…..  ตรวจถูกต้อง  
สถานีที่ 5 รับได…้……นาย ผู้บันทึก…………..……..  (ลงชื่อ)………………….……………………….  
สถานีที่ 6 รับได…้……นาย ผู้บันทึก………..………..                          (…………………….…………………)  
      หน.สถานศึกษา/ผู้รับมอบอ านาจ  
 
 (ลงชื่อ)……………..………………………  
       (..........................................)  
        นายทหารก ากับทะเบียน 
 
 



-๑๗– 
 

ผนวก ฉ (เกณฑ์คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
        ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑ (ชาย/หญิง) 

การทดสอบ 
ชาย หญิง 

คะแนน 
จ านวน /ระยะทาง ภายในเวลา จ านวน /ระยะ ภานในเวลา 

ดันพื้น ๒๒ ครั้ง ๒ นาที ๑๕ ครั้ง ๒ นาที ๑๐๐ 
ลุก – นั่ง ๓๔ ครั้ง ๒ นาที ๒๕ ครั้ง ๒ นาที ๑๐๐ 

วิ่ง ๘๐๐ เมตร ๓ นาที ๑๕ วินาที ๘๐๐ เมตร ๔ นาที ๑๐๐ 

 
 ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ก าหนดในข้อ ๗.๒ หรือ ข้อ ๗.๓ 

ให้บันทึกจ านวนครั้งในการ ดันพื้น , ลุก - นั่ง และ เวลาวิ่ง ที่ผู้สมัครท าได้ไปปรับเป็นคะแนนตามตารางคะแนน
ที่ก าหนด ดังนี้  

 ๑. ผู้สมัครชาย ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก าหนดใน อนุผนวก ๑ (ตารางคะแนนทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายชาย) โดยให้รวมคะแนน ดันพ้ืน , ลุก - นั่ง และ วิ่ง เข้าด้วยกัน แล้วเรียงล าดับจาก มาก - น้อย  

 ๒. ผู้สมัครหญิง ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก าหนดใน อนุผนวก ๒ (ตารางคะแนนทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายหญิง) โดยให้รวมคะแนน ดันพ้ืน , ลุก - นั่ง และ วิ่ง เข้าด้วยกัน แล้วเรียงล าดับจาก มาก - น้อย  

 ๓. คัดเลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับ จนครบจ านวนที่ต้องการรับเข้าเป็น นศท. ภายหลัง
จากหักยอดผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๗.๒ และ ข้อ ๗.๓ แล้ว โดยให้แยกชายและหญิง 
ออกจากกัน  

 ๔. ถ้าผู้สมัครชาย ใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาท,ี ผู้สมัครหญิง ใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาที ๓๕ วินาที จะไม่
พิจารณาจัดเรียงล าดับคะแนนตาม ข้อ ๓ เว้นแต่ ผู้สมัครชายและหญิง ที่มีผลคะแนนในท่า ดันพ้ืน และ ท่าลุก - นั่ง 
รวมกันตั้งแต ่๑๘๐ คะแนนขึ้นไป จึงให้น ามาพิจารณาตามข้อ ๓ ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘– 
อนุผนวก ๑ (ตารางคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายชาย) ประกอบ ผนวก ฉ 

(เกณฑ์คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ประกอบ ระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
ว่าด้วย การรับสมัคร เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตารางคะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ชาย) 
ท่าดันพ้ืน (๒ นาที) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

๒๒ ๑๐๐ ๑๖ ๗๐ ๑๐ ๔๐ ๔ ๑๐ 

๒๑ ๙๕ ๑๕ ๖๕ ๙ ๓๕ ๓ ๕ 

๒๐ ๙๐ ๑๔ ๖๐ ๘ ๓๐ ๒ ๐ 

๑๙ ๘๕ ๑๓ ๕๕ ๗ ๒๕ ๑ ๐ 

๑๘ ๘๐ ๑๒ ๕๐ ๖ ๒๐ 

๑๗ ๗๕ ๑๑ ๔๕ ๕ ๑๕ 

ท่าลุกนั่ง (๒ นาท)ี 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
๓๔ ๑๐๐ ๒๕ ๗๓ ๑๖ ๔๖ ๗ ๑๙ 
๓๓ ๙๗ ๒๕ ๗๐ ๑๕ ๔๓ ๖ ๑๖ 
๓๒ ๙๔ ๒๓ ๖๗ ๑๔ ๔๐ ๕ ๑๓ 
๓๑ ๙๑ ๒๒ ๖๔ ๑๓ ๓๗ ๔ ๑๐ 
๓๐ ๘๘ ๒๑ ๖๑ ๑๒ ๓๔ ๓ ๗ 
๒๙ ๘๕ ๒๐ ๕๘ ๑๑ ๓๑ ๒ ๔ 
๒๘ ๘๒ ๑๙ ๕๕ ๑๐ ๒๘ ๑ ๑ 
๒๗ ๗๙ ๑๘ ๕๒ ๙ ๒๕ 
๒๖ ๗๖ ๑๗ ๔๙ ๘ ๒๒ 

วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี

๓.๑๕ ๑๐๐ ๓.๒๔ ๗๓ ๓.๓๓ ๔๖ ๓.๔๒ ๑๙ 

๓.๑๖ ๙๗ ๓.๒๕ ๗๐ ๓.๓๔ ๔๓ ๓.๔๓ ๑๖ 

๓.๑๗ ๙๔ ๓.๒๖ ๖๗ ๓.๓๕ ๔๐ ๓.๔๔ ๑๓ 

๓.๑๘ ๙๑ ๓.๒๗ ๖๔ ๓.๓๖ ๓๗ ๓.๔๕ ๑๐ 

๓.๑๙ ๘๘ ๓.๒๘ ๖๑ ๓.๓๗ ๓๔ ๓.๔๖ ๗ 

๓.๒๐ ๘๕ ๓.๒๙ ๕๘ ๓.๓๘ ๓๑ ๓.๔๗ ๔ 

๓.๒๑ ๘๒ ๓.๓๐ ๕๕ ๓.๓๙ ๒๘ ๓.๔๘ ๑ 

๓.๒๒ ๗๙ ๓.๓๑ ๕๒ ๓.๔๐ ๒๕ ๓.๔๙ ๐ 

๓.๒๓ ๗๖ ๓.๓๒ ๔๙ ๓.๔๑ ๒๒ 

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๓ นาที ๔๙ วินาที ขึ้นไป ไม่มีคะแนน 



-๑๙– 
 

อนุผนวก ๒ (ตารางคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายหญิง) ประกอบ ผนวก ฉ 
(เกณฑ์คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตารางคะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หญิง) 
ท่าดันพ้ืน (๒ นาที) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 

๑๕ ๑๐๐ ๑๑ ๗๒ ๗ ๔๔ ๓ ๑๖ 

๑๔ ๙๓ ๑๐ ๖๕ ๖ ๓๗ ๒ ๙ 

๑๓ ๘๖ ๙ ๕๘ ๕ ๓๐ ๑ ๒ 

๑๒ ๗๙ ๘ ๕๑ ๔ ๒๓ 

ท่าลุกนั่ง (๒ นาท)ี 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
๒๕ ๑๐๐ ๑๘ ๗๒ ๑๑ ๔๔ ๔ ๑๖ 
๒๔ ๙๖ ๑๗ ๖๘ ๑๐ ๔๐ ๓ ๑๒ 
๒๓ ๙๒ ๑๖ ๖๔ ๙ ๓๖ ๒ ๘ 
๒๒ ๘๘ ๑๕ ๖๐ ๘ ๓๒ ๑ ๔ 
๒๑ ๘๔ ๑๔ ๕๖ ๗ ๒๘ ๐ ๐ 
๒๐ ๘๐ ๑๓ ๕๒ ๖ ๒๔ 
๑๙ ๗๖ ๑๒ ๔๘ ๕ ๒๐ 

วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี

๔.๐๐ ๑๐๐ ๔.๐๙ ๗๓ ๔.๑๘ ๔๖ ๔.๒๗ ๑๙ 

๔.๐๑ ๙๗ ๔.๑๐ ๗๐ ๔.๑๙ ๔๓ ๔.๒๘ ๑๖ 

๔.๐๒ ๙๔ ๔.๑๑ ๖๗ ๔.๒๐ ๔๐ ๔.๒๙ ๑๓ 

๔.๐๓ ๙๑ ๔.๑๒ ๖๔ ๔.๒๑ ๓๗ ๔.๓๐ ๑๐ 

๔.๐๔ ๘๘ ๔.๑๓ ๖๑ ๔.๒๒ ๓๔ ๔.๓๑ ๗ 

๔.๐๕ ๘๕ ๔.๑๔ ๕๘ ๔.๒๓ ๓๑ ๔.๓๒ ๔ 

๔.๐๖ ๘๒ ๔.๑๕ ๕๕ ๔.๒๔ ๒๘ ๔.๓๓ ๑ 

๔.๐๗ ๗๙ ๔.๑๖ ๕๒ ๔.๒๕ ๒๕ ๔.๓๔ ๐ 

๔.๐๘ ๗๖ ๔.๑๗ ๔๙ ๔.๒๖ ๒๒ 

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาท ี๓๔ วินาทีขึ้นไป ไม่มีคะแนน 

 
 
 



-๒๐- 
 

เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ชาย) 
                                       วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี

๓.๒๗ ๑๐๐ ๓.๓๖ ๗๓ ๓.๔๕ ๔๖ ๓.๕๔ ๑๙ 

๓.๒๘ ๙๗ ๓.๓๗ ๗๐ ๓.๔๖ ๔๓ ๓.๕๕ ๑๖ 

๓.๒๙ ๙๔ ๓.๓๘ ๖๗ ๓.๔๗ ๔๐ ๓.๕๖ ๑๓ 

๓.๓๐ ๙๑ ๓.๓๙ ๖๔ ๓.๔๘ ๓๗ ๓.๕๗ ๑๐ 

๓.๓๑ ๘๘ ๓.๔๐ ๖๑ ๓.๔๙ ๓๔ ๓.๕๘ ๗ 

๓.๓๒ ๘๕ ๓.๔๑ ๕๘ ๓.๕๐ ๓๑ ๓.๕๙ ๔ 

๓.๓๓ ๘๒ ๓.๔๒ ๕๕ ๓.๕๑ ๒๘ ๔.๐๐ ๑ 

๓.๓๔ ๗๙ ๓.๔๓ ๕๒ ๓.๕๒ ๒๕ 

๓.๓๕ ๗๖ ๓.๔๔ ๔๙ ๓.๕๓ ๒๒ 

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาท ีขึ้นไป ถือว่าตก 
เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หญิง) 

วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี

๔.๑๒ ๑๐๐ ๔.๒๑ ๗๓ ๔.๓๐ ๔๖ ๔.๓๙ ๑๙ 

๔.๑๓ ๙๗ ๔.๒๒ ๗๐ ๔.๓๑ ๔๓ ๔.๔๐ ๑๖ 

๔.๑๔ ๙๔ ๔.๒๓ ๖๗ ๔.๓๒ ๔๐ ๔.๔๑ ๑๓ 

๔.๑๕ ๙๑ ๔.๒๔ ๖๔ ๔.๓๓ ๓๗ ๔.๔๒ ๑๐ 

๔.๑๖ ๘๘ ๔.๒๕ ๖๑ ๔.๓๔ ๓๔ ๔.๔๓ ๗ 

๔.๑๗ ๘๕ ๔.๒๖ ๕๘ ๔.๓๕ ๓๑ ๔.๔๔ ๔ 

๔.๑๘ ๘๒ ๔.๒๗ ๕๕ ๔.๓๖ ๒๘ ๔.๔๕ ๑ 

๔.๑๙ ๗๙ ๔.๒๘ ๕๒ ๔.๓๗ ๒๕ 

๔.๒๐ ๗๖ ๔.๒๙ ๔๙ ๔.๓๘ ๒๒ 

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาท ี๔๕ วินาทีขึ้นไป ถือว่าตก 

 

 

 



-๒๑- 
 

เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ชาย) 
วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

เวลา คะแน
น 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี
๓.๑๕ ๑๐๐ ๓.๒๗ ๗๖ ๓.๓๙ ๕๒ ๓.๕๑ ๒๘ 
๓.๑๖ ๙๘ ๓.๒๘ ๗๔ ๓.๔๐ ๕๐ ๓.๕๒ ๒๖ 
๓.๑๗ ๙๖ ๓.๒๙ ๗๒ ๓.๔๑ ๔๘ ๓.๕๓ ๒๔ 
๓.๑๘ ๙๔ ๓.๓๐ ๗๐ ๓.๔๒ ๔๖ ๓.๕๔ ๒๒ 
๓.๑๙ ๙๒ ๓.๓๑ ๖๘ ๓.๔๓ ๔๔ ๓.๕๕ ๒๐ 
๓.๒๐ ๙๐ ๓.๓๒ ๖๖ ๓.๔๔ ๔๒ ๓.๕๖ ๑๘ 
๓.๒๑ ๘๘ ๓.๓๓ ๖๔ ๓.๔๕ ๔๐ ๓.๕๗ ๑๖ 
๓.๒๒ ๘๖ ๓.๓๔ ๖๒ ๓.๔๖ ๓๘ ๓.๕๘ ๑๔ 
๓.๒๓ ๘๔ ๓.๓๕ ๖๐ ๓.๔๗ ๓๖ ๓.๕๙ ๑๒ 
๓.๒๔ ๘๒ ๓.๓๖ ๕๘ ๓.๔๘ ๓๔ ๔.๐๐ ๑๐ 
๓.๒๕ ๘๐ ๓.๓๗ ๕๖ ๓.๔๙ ๓๒ 
๓.๒๖ ๗๘ ๓.๓๘ ๕๔ ๓.๕๐ ๓๐ 

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาท ีขึ้นไป ถือว่าตก  

 
เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หญิง) 

วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี นาที/วินาท ี
๔.๐๐ ๑๐๐ ๔.๑๒ ๗๖ ๔.๒๔ ๕๒ ๔.๓๖ ๒๘ 
๔.๐๑ ๙๘ ๔.๑๓ ๗๔ ๔.๒๕ ๕๐ ๔.๓๗ ๒๖ 
๔.๐๒ ๙๖ ๔.๑๔ ๗๒ ๔.๒๖ ๔๘ ๔.๓๘ ๒๔ 
๔.๐๓ ๙๔ ๔.๑๕ ๗๐ ๔.๒๗ ๔๖ ๔.๓๙ ๒๒ 
๔.๐๔ ๙๒ ๔.๑๖ ๖๘ ๔.๒๘ ๔๔ ๔.๔๐ ๒๐ 
๔.๐๕ ๙๐ ๔.๑๗ ๖๖ ๔.๒๙ ๔๒ ๔.๔๑ ๑๘ 
๔.๐๖ ๘๘ ๔.๑๘ ๖๔ ๔.๓๐ ๔๐ ๔.๔๒ ๑๖ 
๔.๐๗ ๘๖ ๔.๑๙ ๖๒ ๔.๓๑ ๓๘ ๔.๔๓ ๑๔ 
๔.๐๘ ๘๔ ๔.๒๐ ๖๐ ๔.๓๒ ๓๖ ๔.๔๔ ๑๒ 
๔.๐๙ ๘๒ ๔.๒๑ ๕๘ ๔.๓๓ ๓๔ ๔.๔๕ ๑๐ 
๔.๑๐ ๘๐ ๔.๒๒ ๕๖ ๔.๓๔ ๓๒ 
๔.๑๑ ๗๘ ๔.๒๓ ๕๔ ๔.๓๕ ๓๐ 

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาที ๔๕ วินาทีขึ้นไป ถือว่าตก 



-๒๒– 
 

ผนวก ช (บัญชีรายชื่อขอรอรับสิทธิ) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอรอรับสิทธิ ปีการศึกษา .......................... 

หน่วย...................................................... 
ของสถานศึกษาวิชาทหาร.............................................................รหัส...........................จังหวัด......................................... 

ล าดับ ช่ือ - สกุล 
หมายเลขประจ าตัว 

นศท. 
เกิด พ.ศ. 

ช้ันปีสูงสุด 
ที่สอบผ่าน 

ขอรอรับสิทธิการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา...... 
หมายเหต ุ

เนื่องจาก หลักฐานที่แนบ 

        

 
 
 ตรวจถูกต้อง  
 (ลงชื่อ)................................................................  
    (.............................................................)  

                                                                                                         (ต าแหน่ง).................................................................... 



-๒๓– 
 

ผนวก ซ (บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและผลการสอบ) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและผลการสอบ 

สถานศึกษาวิชาทหาร : ……………………………………..จังหวัด...................................... รหัส : ................................ 
ชั้นปีที่ : ……………(ชาย/หญิง) ประจ าปีการศึกษา : …….…………………… (รด.25) 

ล าดับ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

เกิด 
พ.ศ. 

คะแนนสอบ 

ผล
สอบ 

หมายเหต ุ

ภาคที่ตั้ง 
ภาค 

ปฏิบัต ิ
100 

ภาค 
ทฤษฎ ี
200 

ยิง 
ปืน 
50 

ภาค 
สนา
ม 

350 

รวม 
คะแนน 
1,000 

ประจ า 
วิชา 
150 

รวม 
กิจกรรม 

50 

บันทึก 
การ
เรียน 
50 

งาน 
มอบ 
50 

               
                     
               
               

........................................พิมพ์ ................................................ทาน ............................................ตรวจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รวม  1. ยอดเดิม............นาย  3. พ้นสภาพ นศท.........นาย  5. สอบตก...........................นาย  
   2. โอนย้าย............นาย  4. สอบได้......................นาย  - ไม่มีสิทธิสอบ....................นาย  - ขาดสอบภาคทฤษฎี...............นาย 
 - โอนย้ายเข้า........นาย                                       - ขาดสอบภาคปฏิบัติ........นาย  - ขาดสอบภาคทฤษฎี(แก้ตัว).....นาย 
  - โอนย้ายออก......นาย                                       - ขาดฝึกภาคสนาม............นาย  - สอบตกภาคทฤษฎี(แก้ตัว).......นาย 
 
เจ้าหน้าที่ประกาศผลสอบ........................................... ตรวจ        …………………………………..เจ้าหน้าที่สถานศึกษาผู้รับผิดชอบ 



-๒๔- 
 

ผนวก ด (บัญชีรายละเอียดจัดทาฐานข้อมูล นศท.) ประกอบ ระเบียบ นรด.  
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
สังกัด.............................................................(ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.มทบ.) 

ล าดับ ช่ือ -สกุล 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

เพศ วัน เดือน ปีเกิด อาย ุ ช้ันปีท่ี ภูมิล าเนาปัจจุบัน 

ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม  
ฐานะครอบครัว สภาพครอบครัว หมายเหต ุ

รวย 
ปาน
กลาง 

ยากจน อบอุ่น 
ขาดการ

ดูแล 
ถูกทอดทิ้ง  

               

               
               
               
               
               

  
 
          หมายเหตุ : ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม (จากข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาทั่วไป) ดังนี้ 
 ๑. ฐานะของครอบครัว เช่น รวย ปานกลาง และ ยากจน เป็นต้น  
 ๒. สภาพครอบครัว เช่น อบอุ่น ขาดการดูแล และ ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 
 ๓. ให้กรอกข้อมูลด้วยเลขอารบิค 
 

ตรวจถูกต้อง 
                 ................................................................ 
                      (...................................................) 
               .................................................................... 
                        ..................................................... 



-๒๕– 
 

ผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------------- 
๑. การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารในระหว่างการรับสมัครและรายงานตัว นศท.  

๑.๑ สถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) ยื่นเรื่องขอโอนย้าย นศท. ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร 
ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ให้กับ นศท. ที่มีความประสงค์จะขอโอนย้ายไปสมัครเข้าฝึกวิชาทหารต่อใน
สถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ทั้งในพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ  ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้
เรียบร้อยก่อนถึงห้วงการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ของแต่ละพ้ืนที่  

๑.๒ หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร (เดิม) ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารให้ นศท. 
ตาม ผนวก ช (หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร) พร้อมแนบส าเนาบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาฯ 
(เดิม) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของ นศท. ที่ยื่นเรื่องขอโอนย้ายออก จ านวน ๑ ฉบับ โดยให้ 
หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความถูกต้อง แนบไปกับ ผนวก ก 
(หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร) เพ่ือให้ นศท. น าไปรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารต่อในสถานศึกษาฯ แห่งใหม ่ 

๑.๓ สถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) เมื่อรับตัว นศท. เข้าเรียนในสถานศึกษาฯ แล้วให้ตรวจสอบ
หนังสือรับรองการฝึกฯ ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วจัดท าบัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวโอนย้ายสถานศึกษาฯ  ตาม 
ผนวก จ (บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวโอนย้าย) พร้อมหลักฐานรายงานตัวอ่ืนๆ แนบกับแบบรายงานตัว   
(แบบ รด.๒) ให้ นศท. ที่โอนย้ายฯ มาเพ่ือรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร หรือขอรอรับสิทธิแล้วแต่กรณี  

๑.๔ หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร (ใหม่) เมื่อ นศท. ที่โอนย้ายฯ มารายงานตัวแล้ว          
ให้ตรวจสอบหลักฐานตามที่ก าหนดในระเบียบฯ ข้อ ๙ ให้ถูกต้อง เพ่ือรับรายงานตัวหรือขอรอรับสิทธิแล้วแต่กรณี 
เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร และรายงานตัวแล้ว ให้สรุปรายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายเข้า – ออกตาม อนุผนวก ๔ (บัญชี
รายชื่อ นศท. ขอโอนย้ายฯ) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ส่งให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) 
ภายใน ก.ค. ของปีการศึกษานั้น เพ่ือตรวจสอบและควบคุมทางสถิติ ต่อไป  

๒. การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารภายหลังการรับสมัครและรายงานตัว นศท. หรือ การโอนย้าย
สถานศึกษาวิชาทหารในระหว่างปีการศึกษา ให้งดเก็บเงินบ ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และก าหนดให้ การขอ
โอนย้ายฯ ภายในเขตพ้ืนที่หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ เดียวกัน ตามข้อ ๒.๑ กับการรายงานขอโอนย้ายฯ ข้ามเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบการฝึกฯ ตามข้อ ๒.๒ หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ จะต้องแยกการรายงานฯ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 
ทั้งนี้เพ่ือให้ขั้นตอนด าเนินการทางด้านเอกสารด าเนินการได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นส าหรับรายละเอียดการ
โอนย้ายฯ ในแต่ละประเภทให้ดาเนินการ ดังนี้  

๒.๑ การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ภายในเขตพ้ืนที่หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร
เดียวกัน ให้หน่วยที่เก่ียวข้องดาเนินการ ดังนี้. (ทางเดินเอกสารตาม อนุผนวก ๑ (ในเขตพ้ืนที่เดียวกัน) ประกอบ 
ผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) 

 ๒.๑.๑ สถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม)  
 
 



-๒๖- 
 
๒.๑.๑.๑ รายงานขอโอนย้าย นศท. ตาม อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการ

โอนย้ายฯ) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ไปยังหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ จ านวน ๓ ฉบับ 
พร้อมกับขอจ าหน่ายรายชื่อ นศท. ออกจากบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาฯ (เดิม) ภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ นศท. ออกจากสถานศึกษาฯ  

๒.๑.๑.๒ ขอให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ รับรอง การรับสมัครและรายงานตัว
เข้าฝึกวิชาทหาร, เวลาเข้ารับการฝึกฯ และคะแนนความประพฤติของ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ ในอนุผนวก ๓ 
(หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) เพ่ือให้สถานศึกษาฯ (เดิม) 
เก็บไว้ ๑ ฉบับ ส่วนอีก ๒ ฉบับ มอบให้กับ นศท. น าไปยื่นต่อสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่  

 ๒.๑.๒ สถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม)่ เมื่อรับตัว นศท. แล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้เรียบร้อยแล้วเก็บ อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) 
ที่ นศท. น ามาไว้เป็นหลักฐาน จ านวน ๑ ฉบับ จากนั้นให้รายงานการขอโอนย้ายฯ โดยให้สถานศึกษาฯ (ใหม่) 
ยืนยันว่าได้รับ นศท. ดังกล่าวเข้าเป็นนักศึกษาในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารของตนแล้ว พร้อมกับขอเพ่ิมรายชื่อ 
นศท. ในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ทั้งนี้ให้แนบหลักฐาน แบบอนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ประกอบ
ผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ที่ นศท. น ามาแสดง ให้กับหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ จ านวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ให้ดาเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ นศท. ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่  

๒.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร  
๒.๑.๓.๑ ตรวจสอบหลักฐานการขอโอนย้ายฯ ของสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่)

ที่ส่งให้กับหลักฐานของหน่วยที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องตรงกัน  
๒.๑.๓.๒ จัดพิมพ์หรือบันทึกรายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายสถานศึกษา ฯ เข้ามาใหม่

ลงในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) หน้าสุดท้ายของสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) จ านวน ๒ ฉบับ โดยให้ หก.กกพ.ศศท., 
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความถูกต้อง  

๒.๑.๓.๓ ให้ส าเนาบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) 
เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของ นศท. ที่ขอโอนย้ายออกแล้วขีดเส้นแดงที่รายชื่อของ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ โดยให้  
หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความถูกต้อง  

๒.๑.๓.๔ จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ นศท. โอนย้ายสถานศึกษาฯ ตาม อนุผนวก ๔ 
(บัญชีรายชื่อ นศท. ขอโอนย้ายฯ) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) โดยให้ หก.กกพ.ศศท., 
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความถูกต้อง  
 ๒.๑.๓.๕ รวบรวมหลักฐานของสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) ในข้อ ๒.๑.๓.๑     
(ฉบับจริง) และเอกสาร ตามข้อ ๒.๑.๓.๒ – ๒.๑.๓.๔ รายงานขออนุมัติการโอนย้ายฯ มายัง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) 
ภายใน ๗ วัน หลังจากท่ีได้รับเรื่องโอนย้ายฯ จากสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม)่  
 
 
 
 



-๒๗- 
 

๒.๑.๔ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
๒.๑.๔.๑ ตรวจสอบหลักฐานการโอนย้ายตามข้อ ๒.๑.๓.๕ เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ให้รายงาน ผบ.นรด. ขออนุมัติบันทึกการโอนย้ายในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) 
๒.๑.๔.๒ เมื่อ ผบ.นรด. อนุมัติฯ จึงด าเนินการจ าหน่ายชื่อ นศท. ที่โอนย้ายฯ 

ออกจากบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ในสถานศึกษาฯ (เดิม) และจัดพิมพ์หรือบันทึกรายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ  
เข้าลงในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาฯ (ใหม)่ ในชุดบัญชีรายชื่อฯ ที ่นรด. จัดเก็บเป็นหลักฐาน 

๒.๑.๔.๓ ประทับตรา รับรองการโอนย้ายฯ ในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ใน     
ข้อ ๒.๑.๓.๒ 

๒.๑.๔.๓ แจ้งอนุมัติการโยนย้ายฯ ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ทราบเพ่ือด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้แนบบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ที่ประทับตรารับรองแล้ว ตามข้อ ๒.๑.๔.๓ คืนให้
หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน ๑ ฉบับ 

๒.๒ การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารข้ามเขตพ้ืนที่ หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหารให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ (ทางเดินเอกสารตาม อนุผนวก ๒ (ข้ามเขตพ้ืนที่) ประกอบ ผนวก ต (การโอนย้าย
สถานศึกษาวิชาทหาร)) 

 ๒.๒.๑ สถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) 
๒.๒.๑.๑ รายงานขอโอนย้ายฯ ตาม อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) 

จ านวน ๕ ฉบับ พร้อมกับขอจ าหน่ายรายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ ออกจากบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของ
สถานศึกษาฯ (เดิม) ไปยังหน่วยรับผิดชอบการฝึก ฯ ที่สังกัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ นศท. ผู้นั้นย้ายออกจาก
สถานศึกษา ฯ 

๒.๒.๑.๒ เมื่อหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ (เดิม) รับรอง การรับสมัครและรายงานตัว
เข้าฝึกวิชาทหาร, เวลาเข้ารับการฝึกฯ และคะแนนความประพฤติของ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ ในอนุผนวก ๓ 
(หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) เรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษา
วิชาทหาร (เดิม) เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ และมอบให้กับ นศท. จ านวน ๒ ฉบับ เพ่ือน าไปยื่นต่อสถานศึกษา
วิชาทหารแห่งใหม่ 

 ๒.๒.๒ หน่วยรับผิดชอบในการฝึกทหาร (เดิม) 
 ๒.๒.๒.๑ ตรวจสอบทะเบียนพลของ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ และบันทึกข้อมูล

และลงนามรับรอง ในหนังสือรับรองการโอนย้ายฯ ในอนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ประกอบ ผนวก ต 
(การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ที่สถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) ยื่นเรื่อง ทั้ง ๕ ฉบับแล้ว ให้หน่วยรับผิดชอบ
การฝึกฯ (เดิม) เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ, เตรียมไว้ส่งให้ นรด. ๑ ฉบับ และส่งคืนให้แก่สถานศึกษาฯ ที่ยื่นเรื่อง 
จ านวน ๓ ฉบับ 

๒.๒.๒.๒ ส าเนาบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) 
เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของ นศท. ที่ขอโอนย้ายออกแล้วขีดเส้นแดงที่รายชื่อของ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ โดยให้  
หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความถูกต้อง 

 



-๒๘- 
 
 ๒.๒.๒.๓ จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ นศท. โอนย้ายสถานศึกษาฯ ตาม อนุผนวก ๔ (บัญชี

รายชื่อ นศท. ขอโอนย้ายฯ) โดยให้ หก.กกพ.ศสร., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.จทบ. ลงนามรับรอง
ความถูกต้อง  

๒.๒.๒.๔ รวบรวมหลักฐานของสถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) ตามข้อ ๒.๒.๑.๑        
(ฉบับจริง), อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) 
และเอกสารตามข้อ ๒.๒.๒.๒ – ๒.๒.๒.๓ รายงานขออนุมัติการโอนย้ายฯ ออกมายัง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) 
ภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่รับเรื่องการโอนย้ายฯ จากสถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) พร้อมกับให้ส าเนาหลักฐาน
ดังกล่าว จ านวน ๑ ชุด เพ่ือส่งให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร (ใหม)่ ทราบด้วย  

๒.๒.๓ สถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม)่ เมื่อรับตัว นศท. แล้วให้ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้เรียบร้อยแล้วเก็บแบบ อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) 
ที ่นศท. น ามาแสดง ไว้เป็นหลักฐานจ านวน ๑ ฉบับ จากนั้นให้รายงานการขอโอนย้าย ฯ โดยให้สถานศึกษาวิชาทหาร 
(ใหม่) ยืนยันว่าได้รับ นศท. ดังกล่าวเข้าเป็นนักศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร ของตนแล้วพร้อมกับขอเพ่ิม
รายชื่อ นศท. ในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานแบบอนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) 
ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ที ่นศท. น ามาแสดงจ านวน ๑ ฉบับ ให้กับหน่วยรับผิดชอบ
การฝึกฯ ที่สังกัดภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ นศท. ผู้นั้นย้ายเข้ามาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ 

๒.๒.๔ หน่วยรับผิดชอบในการฝึกทหาร (ใหม)่  
๒.๒.๔.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการขอโอนย้ายฯ ตามข้อ ๒.๒.๓   

ที่สถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) ส่งให้ กับส าเนาหลักฐาน ตามข้อ ๒.๒.๒.๔ ที่หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร 
(เดิม) ส่งให้ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  

 ๒.๒.๔.๒ เมื่อตรวจสอบตามข้อ ๒.๒.๔.๑ เรียบร้อยแล้วให้จัดพิมพ์หรือบันทึก
รายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายสถานศึกษาฯ เข้ามาใหม่ลงในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) หน้าสุดท้ายของสถานศึกษา
วิชาทหาร (ใหม่) จ านวน ๒ ฉบับ โดยให้ หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนาม
รับรองความถูกต้อง  

๒.๒.๔.๓ จัดพิมพ์บญัชีรายชื่อ นศท. โอนย้ายฯ ตามอนุผนวก ๔ (บัญชีรายชื่อ 
นศท. ขอโอนย้ายฯ) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) โดยให้ หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. 
หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความถูกต้อง  

๒.๒.๔.๔ รวบรวมหลักฐานของสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) ในข้อ ๒.๒.๔.๑     
(ฉบับจริง) และเอกสาร ตามข้อ ๒.๒.๔.๒ – ๒.๒.๔.๓ รายงานขออนุมัติการโอนย้ายฯ มายัง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) 
ภายใน ๗ วัน หลังจากท่ีได้รับเรื่องโอนย้ายฯ จากสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) พร้อมกับส าเนาหลักฐานดังกล่าว 
จ านวน ๑ ชุด เพ่ือส่งให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ (เดิม) ทราบด้วย  

 
 
 

 



-๒๙- 
 

๒.๒.๕ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หนว่ยบัญชาการรักษาดินแดน  
๒.๒.๕.๑ ตรวจสอบหลักฐานในข้อ ๒.๒.๒.๔ และ ๒.๒.๔.๔ (ฉบับจริง) เมื่อถูกต้องแล้ว 

ให้รายงาน ผบ.นรด. ขออนุมัติบันทึกการโอนย้ายในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕)  
 ๒.๒.๕.๒ เมื่อ ผบ.นรด. อนุมัติฯ จึงด าเนินการจ าหน่ายชื่อ นศท. ที่โอนย้ายฯ จาก

บัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ในสถานศึกษาฯ (เดิม) และจัดพิมพ์หรือบันทึกรายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ ลงใน
บัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาฯ (ใหม)่ ในชุดบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ที ่นรด. เก็บไว้เป็นหลักฐาน  

 ๒.๒.๕.๓ ประทับตรารับรองการโอนย้ายฯ ในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕)  ในข้อ 
๒.๒.๔.๒  

 ๒.๒.๕.๔ แจ้งอนุมัติการโอนย้ายฯ ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร  (เดิม และ 
ใหม)่ ด าเนินการดังนี้  

- แจ้งหน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร (เดิม) อนุมัติให้จ าหน่ายหรือตัดรายชื่อ นศท.    
ที่ขอโอนย้ายฯ ออกจากบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) ได ้ 

- แจ้งหน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร (ใหม่) อนุมัติให้เพิ่มรายชื่อ นศท. ที่ขอ
โอนย้ายฯ เข้ามาในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) ได้ โดยให้แนบบัญชี
รายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ที่ประทับตรารับรองแล้ว ตามข้อ ๒.๒.๕.๓ คืนให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ (ใหม่) เพ่ือ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน ๑ ฉบับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๐- 
 

อนุผนวก ๑ (ในเขตพ้ืนที่เดียวกัน) ประกอบผนวก ต  
(การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 

 
          ฉบับจริง                                                                                        ฉบับจริง 
เอกสารตามข้อ๒.๑.๑.๑                                                                      เอกสารตามข้อ๒.๑.๑.๑ 

 
 
 

 
 
 
 
    แจ้งอนุมัติ                                  (ฉบับจริง)         เอกสารตามข้อ ๒.๒.๒.๕ 
 
 
 

สถานศึกษา 
(เดิม) 

สถานศึกษา 
(ใหม)่ 

 
ศฝ./นฝ.นศท. 

กศท.นรด. 

ผบ.นรด. 



-๓๑- 
 

อนุผนวก ๒ (ข้ามเขตพ้ืนที่) ประกอบผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
                                             

                                                                       เอกสารตามข้อ ๒.๒.๑.๑                                                                                           เอกสารตามข้อ ๒.๒.๑.๑ 
                                                                                                                                      ส าเนา ๑ ชุด 
   
 
                                   ฉบับจริง ๑ ชุด                                                 ส าเนา ๑ ชุด                                         ฉบับจริง ๑ ชดุ          
                       เอกสารตามข้อ ๒.๒.๔.๔                                                                                                          เอกสารตามข้อ ๒.๒.๔.๔                                            
                                                                                                       แจ้งอนุมัติ 
 
 
 
 

สถานศึกษา 
(เดิม) 

สถานศึกษา 
(ใหม่) 

ศฝ.นฝ.นศท. (เดิม) ศฝ./นฝ.นศท. (ใหม่) 

ผบ.นรด. 
กศท.นรด. กศท.นรด. 



-๓๒– 
 

อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ผนวก ต 
(การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วา่ด้วย 

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
ที.่....... (หนังสือสถานศึกษาวิชาทหาร)                                  ………..(ชื่อสถานศึกษาวิชาทหาร)….……..  

 
                                  วันที่..........เดือน...................................พ.ศ.............  

เรื่อง นักศึกษาวิชาทหารขอโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร  
เรียน ………………………. (ผบ.ศศท. , ผบ.มทบ.)  
 ด้วยนักศึกษาวิชาทหาร…………….……………..……..หมายเลขประจ าตัว…………………..…………....  
อายุ.......ปี ชั้นปีที่..…ปีการศึกษา.......…ได้ขอลาออกจากสถานศึกษาเนื่องจาก…………………………………………  
..........…………………......…………ตั้งแต่...………………...…จึงขอให้รับรองการฝึกวิชาทหาร พร้อมเวลาที่ได้เข้ารับ
การฝึกวิชาทหารไปแล้ว ตั้งแต่...........................ถึง………….….…………เพ่ือย้ายไปสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
ณ สถานศึกษาวิชาทหาร................................................................จังหวัด................................ต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
ขอแสดงความนับถือ  

                (ลงชื่อ).....…………………………………….  
                      (……………………………………)  

หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร  
การรับรองของ หก.กกพ.ศศท. (ส่วนกลาง) / นายทหารธุรการ ศฝ./นฝ.นศท. (ส่วนภูมิภาค)  
ขอรับรองว่า นักศึกษาวิชาทหาร..........................................................อายุ........ปีได้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  
ชั้นปีที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา................... และได้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่.…..ปีการศึกษา………..... 
ตามบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร (รด.๒๕) ล าดับที…่…….จริง  

                 (ลงชื่อ)..................…………………………..  
                        (……………..………………………)  

               (ต าแหน่ง)................................................  
การรับรองของ ผอ.กฝ.รร.รด.ศศท. (ส่วนกลาง) / ผบ.ศฝ./นฝ.นศท. (ส่วนภูมิภาค)  
ขอรับรองว่า นักศึกษาวิชาทหาร........................................................................ ชั้นปีที่………....  
ปีการศึกษา……………เข้ารับการฝึกวิชาทหารที่……..…………………………………………………จ านวน……..ครั้ง/วัน  
…………ชั่วโมง จากจ านวนที่ต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหาร........ครั้ง/วัน รวม ๘๐ ชั่วโมง ขาดการฝึกวิชาทหาร 
จ านวน..........ครั้งคิดเป็น……….ชั่วโมง ถูกตัดคะแนนความประพฤต.ิ.......ครั้ง รวม……….คะแนน  

                 (ลงชื่อ)..................…………………………..  
                                                            (………………………………………) 

 



-๓๓– 
 

อนุผนวก ๔ (บัญชีรายชื่อ นศท. ขอโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ผนวก ต (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร)  
ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บัญชีรายชื่อ นศท. โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา.................................. 
หน่วย..............................................................................  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
หมายเลขประจ าตัว 

นศท. 
เกดิ พ.ศ. 

ชั้นปีที่ 
ศึกษา 

สถานศึกษาวิชาทหารเดิม จังหวัด สถานศึกษาวิชาทหารใหม่ จังหวัด หมายเหตุ 

          

 ตรวจถูกต้อง  
 (ลงชื่อ)................................................................  
     (.............................................................)  

                                                                                          (ต าแหน่ง).................................................................. 



 
ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

------------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องสิทธิ และการขอใช้สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร เป็นไปตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่ก าหนดไว้ จึงให้ก าหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้
สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษา
วิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบหรือค าสั่งอื่นใดท่ีขัดกับระเบียบนี้ 
 ข้อ ๔ นิยามศัพท์ 
 ๔.๑ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนย์การเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, สถาบัน 
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่ หรือ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 ๔.๒ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกโดย      
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร 
 ๔.๒.๑ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหารที่ตั้งอยู่ใน   
เขตพ้ืนที ่มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ซ่ึง ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๔.๒.๒ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหารที่ตั้งอยู่
นอกเขตพ้ืนที ่มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ซ่ึง มณฑลทหารบก มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๔.๓ นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง ตั้งแต่     
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 ๔.๔ นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนดใช้ค าย่อว่า “ นศท.” 
 
 
 
 
 
 

- ส าเนา - 
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ตอนที่ ๑ 
สิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 

  ข้อ ๕ บุคคลที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารหลัง  
จากได้รับการฝึกวิชาทหารไม่น้อยกว่าสิบหกชั่วโมง มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ตามความใน     
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 ๕.๑ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หมายความว่า เครื่องแบบทั้งหลายที่ก าหนดใน       
กฎกระทรวงให้นักศึกษาวิชาทหารแต่ง 
 ๕.๒ ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนโอกาสและ
เงื่อนไขในการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ข้อ ๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร แต่งหรือแต่งเลียนแบบเครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหาร โดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  แล้วแต่กรณีต้องมีความผิดตาม 
มาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  และเครื่องแบบผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.๒๕๒๑ 

ตอนที่ ๒ 
การเพ่ิมคะแนนพิเศษ 

 ข้อ ๗ นักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร  ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของ
กระทรวงกลาโหมตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ขึ้นไป ได้รับสิทธิในการ
เพ่ิมคะแนนตามชั้นปีที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร เมื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหาร ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร คือ 
 ๗.๑ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ เพ่ิมให ้๓ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น 
 ๗.๒ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ เพ่ิมให ้๔ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น 
 ๗.๓ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ เพ่ิมให ้๕ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น 
 ๗.๔ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ เพ่ิมให ้๖ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น 
  ๗.๕ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ เพ่ิมให ้๗ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น 

ตอนที่ ๓ 
การยกเว้น, การขอถอนการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 

กองประจ าการ และการลดวันรับราชการทหารกองประจ าการ 
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 ข้อ ๘ นักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ได้รับสิทธิในการยกเว้นไม่เรียกมา
รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในยามปกติตามกฎหมาย  ว่าด้วย การรับราชการทหาร        
โดยสถานศึกษาวิชาทหารจะต้องจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร  และเป็นผู้ซึ่งอยู่ใน
ก าหนดเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในยามปกติในปีถัดไปของสถานศึกษาวิชาทหาร  
ส่งไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี 
กับให้สถานศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ด าเนินการ ดังนี้.- 
 ๘.๑ หน้าที่ของสถานศึกษาวิชาทหาร ด าเนินการดังนี้.- 
  ๘.๑.๑ เมื่อเริ่มปีการศึกษาของทุกปี สถานศึกษาวิชาทหารต้องแจ้งให้นักศึกษา  
วิชาทหารที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และยังไม่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ทุกนาย ให้น าใบส าคัญทหาร
กองเกิน (แบบ สด.๙) พร้อมด้วยส าเนา จ านวน ๖ ฉบับ ถ้าผู้ใดมีการย้ายภูมิล าเนาทหารให้เรียกใบแจ้งย้าย 
(แบบ สด.๑๐) พร้อมด้วยส าเนา จ านวน ๖ ฉบับ ไว้ด้วย โดยนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเขียนชื่อสถานศึกษา     
วิชาทหาร ชั้นปีที่เข้ารับการฝึกวิชาทหาร และที่อยู่ปัจจุบันประกอบด้วย เลขที่บ้าน ชื่อถนน ต าบล/แขวง, 
อ าเภอ/เขต และ จังหวัด ที่ส่วนข้างท้ายหรือด้านหลังส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือส าเนา      
ใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ไว้ทุกฉบับด้วย 
  ๘.๑.๒ ตรวจสอบส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือส าเนาใบแจ้งย้าย 
(แบบ สด.๑๐) ให้ถูกต้องตรงกับฉบับจริง แล้วให้ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อและต าแหน่งรับรองส าเนาในใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือส าเนาใบแจ้งย้าย 
(แบบ สด.๑๐) ทุกฉบับ พร้อมทั้งรวบรวมและแยกส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือส าเนา      
ใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ออกเป็น แต่ละจังหวัดที่นักศึกษาวิชาทหารไปลงบัญชีทหารกองเกิน และ ส่งฉบับ  
ตัวจริงคืนให้กับนักศึกษาวิชาทหารผู้นั้น ส าหรับน าไปประกอบหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและ  
น าปลดต่อไป 
  ๘.๑.๓ พิมพ์บัญชีรายชื่อของนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้นฯ  ตามแบบพิมพ์
กองทัพบก (ทบ.๓๔๙ - ๐๐๔) จ านวน ๖ ชุด ส่งไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน ๑ ชุด และ   
ส่งให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่รับผิดชอบ จ านวน ๔ ชุด พร้อมด้วยส าเนาใบส าคัญ ทหารกองเกิน 
(แบบ สด.๙) และส าเนาใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ถ้ามี ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี เพ่ือด าเนินการ        
ขอยกเว้นฯ ให้ต่อไป 
  ๘.๑.๔ เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ได้รับแจ้งผลการด าเนินการขอยกเว้นจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือหน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหารแล้ว ให้สถานศึกษาวิชาทหารแจ้งให้นักศึกษา   
วิชาทหาร ที่ขอยกเว้นฯ ทราบทันที 
 
 
 



-๔- 
 
  ๘.๑.๕ เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ได้ส่งหลักฐานขอยกเว้นฯ ของ นักศึกษาวิชาทหาร
ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, มณฑลทหารบก เพ่ือด าเนินการขอยกเว้นฯ ให้ในปีการศึกษาใดแล้ว ในปีต่อไปไม่
ต้องด าเนินการส่งมาอีก 
  ๘.๑.๖ กรณีท่ีนักศึกษาวิชาทหารที่ได้ขอยกเว้นฯ โอนย้ายไปยังสถานศึกษาวิชาทหาร
แห่งอ่ืน ให้สถานศึกษามีหนังสือแจ้งกรณีการขอยกเว้นฯ ดังกล่าว ไปยังสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ทราบ 
  ๘.๒ หน้าที่ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก มีดังนี.้- 
 ๘.๒.๑ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รวบรวมตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
ที่ขอยกเว้น ฯ จากสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง ส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร) ภายใน ๓๐ วัน จ านวน ๓ ชุด นับตั้งแต่วันได้รับบัญชีรายชื่อขอยกเว้นฯ 
 ๘.๒.๒ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษา       
วิชาทหาร มณฑลทหารบก รวบรวมตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้นฯ จากสถานศึกษา   
วิชาทหารส่วนภูมิภาค ส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) ภายใน    
๓๐ วัน จ านวน ๓ ชุด นับตั้งแต่วันได้รับบัญชีรายชื่อขอยกเว้นฯ 
 ๘.๒.๓ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวบรวม 
บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้นฯ เพื่อเสนอไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผ่านตามสาย   
การบังคับบัญชา) โดยส่งบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้นฯ ไป จ านวน ๒ ชุด และเก็บส าเนาไว้เป็น
หลักฐาน จ านวน ๑ ชุด ในการด าเนินกรรมวิธีในการขอยกเว้นฯ นี้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก จะต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี 
 ๘.๒.๔ เมื่อได้รับแจ้งผลการขอยกเว้นฯ จาก ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แล้ว
ให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) แจ้งรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและ    
การได้รับการยกเว้นฯ ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกที่เก่ียวข้องทราบโดยเร็ว 
 ๘.๒.๕ นักศึกษาวิชาทหาร ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ย่อมหมดสิทธิ
ในตอนที ่๓ ข้อ ๘ 
 ข้อ ๙ การขอถอนยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในยามปกติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ให้ด าเนินการดังนี้.- 
 ๙.๑ ให้สถานศึกษาวิชาทหารจัดท าบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งพ้นจากการฝึกวิชา
ทหารพร้อมด้วยเหตุผลที่พ้นสภาพ ไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่
บุคคลนั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๑ ชุด และส่งมาที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง)       
และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก           
(ส่วนภูมิภาค) จ านวน ๔ ชุด 
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 ๙.๒ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รวบรวมบัญชีรายชื่อสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง 
และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รวบรวม 
บัญชีรายชื่อที่สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค ที่แจ้งขอถอนการยกเว้น ส่งให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
(ผ่าน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) จ านวน ๓ ชุด 
 ๙.๓ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวบรวมบัญชี
รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอถอนการยกเว้นฯ จาก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ส่งมาตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้พ้นสภาพ
เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วด าเนินการขอถอนการยกเว้นฯ โดยส่งบัญชีรายชื่อให้ ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (ผ่าน ตามสายการบังคับบัญชา) จ านวน ๒ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด เมื่อด าเนินการแล้วแจ้ง 
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก เพ่ือแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารที่รับผิดชอบทราบ ต่อไป 
  ๙.๔ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่เสมอว่า นักศึกษาวิชาทหารผู้ใดที่ต้อง
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
 ข้อ ๑๐ การลดวันรับราชการทหารกองประจ าการของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งส าเร็จการฝึก
วิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด มีดังนี้.- 
 ๑๐.๑ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ รับราชการทหารกองประจ าการ ๑ ปี ๖ เดือน 
แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการในกองประจ าการได้สิทธิรับราชการเพียง ๑ ปี 
 ๑๐.๒ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ รับราชการทหารกองประจ าการ ๑ ปี แต่
ถ้าร้องขอเข้ารับราชการในกองประจ าการได้สิทธิรับราชการเพียง ๖ เดือน 
 ๑๐.๓ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ให้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้วปลดเป็น
ทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจ าการ 

ตอนที่ ๔ 
การข้ึนทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหารเป็นทหารกองหนุน 

 ข้อ ๑๑ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการฝึกวชิาทหาร และมีลักษณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ก าหนดให้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ 
โดยไม่ต้องเข้ารับราชการในกองประจ าการ จึงให้หน่วยที่รับผิดชอบและนักศึกษาวิชาทหาร ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ค าสั่งกองทัพบกที่เก่ียวข้อง ดังนี้.- 
 ๑๑.๑ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก มีหน้าที่น าตัวนักศึกษาวิชาทหารขึ้นทะเบียนกองประจ าการ
และน าปลดไปยังส านักงานสัสดีจังหวัดภูมิล าเนาทหาร หรือ ฝ่ายสรรพก าลังมณฑลทหารบก หรือ ส านักงานสัสดี
จังหวัด ที่มีอ านาจขึ้นทะเบียนแทนแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ก าหนด 
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 ๑๑.๒ การเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดนักศึกษาวิชาทหารต้อง
กระท าก่อนที่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ จะเข้าฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา อย่างน้อยสองเดือน 
 ๑๑.๓ แจ้งสถานศึกษาวิชาทหาร เตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด 
และน านักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ มาแสดงตน พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ก าหนด ณ สถานที่ที่ด าเนินการ     
โดยแบ่งเป็นวัน และผลัดหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ท าหลักฐานน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดให้
เสร็จสิ้นทุกคน 
 ๑๑.๔ นักศึกษาวิชาทหารต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้.- 
 ๑๑.๔.๑ น าหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดที่แสดง
ในวันที่นัดให้ไปด าเนินการ คือ.- 
 ๑๑.๔.๑.๑ ใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) และใบแจ้งย้าย
ภูมิล าเนาทหาร (แบบ สด.๑๐) ถ้ามี ฉบับจริง ๑ ฉบับ ถ่ายส าเนา ๒ ฉบับ 
  ๑๑.๔.๑.๒ หลักฐานแสดงคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือ
สอบได้ของสถานศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นสุดท้าย  เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร
อนุปริญญา หรือ ปริญญาบัตร ฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมด้วยส าเนา จ านวน ๒ ฉบับ ส าหรับผู้ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ให้น าใบรับรองของการศึกษาไปแสดง พร้อมด้วยส าเนา จ านวน ๒ ฉบับ 
 ๑๑.๔.๑.๓ รูปถ่ายสีขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษา
วิชาทหาร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายครึ่งตัว จ านวน ๒ รูป และเป็นรูปถ่ายที่อัดรูปจากร้าน
ถ่ายรูป ซึ่งไม่ใช่รูปด่วน 
 ๑๑.๔.๑.๔ ส าหรับหลักฐานผู้ที่กล่าวข้างต้น มีชื่อตัว ชื่อ สกุลของ
ตนเอง หรือของบิดา - มารดา ไม่ตรงกัน ให้น าหลักฐานการเปลี่ยนแปลงจาก อ าเภอ/เขต มาแสดงด้วย 
 ๑๑.๔.๒ ส่งมอบหลักฐานตามข้อ ๑๑.๔.๑ ต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์การนักศึกษา   
วิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
ในวันรายงานตัวตามท่ีก าหนดด้วย 
 ๑๑.๕ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ด าเนินการดังนี้.- 
 ๑๑.๕.๑ จัดเจ้าหน้าที่รับหลักฐานเตรียมขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด   
นักศึกษาวิชาทหาร 
 ๑๑.๕.๒ ประสานกับเจ้าหน้าที่สัสดี เพ่ือให้การเตรียมหลักฐานขึ้นทะเบียนกอง
ประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร ด าเนินไปโดยเรียบร้อย 
 ๑๑.๕.๓ จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนแบบพิมพ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
กองประจ าการและน าปลด ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาวิชาทหารแต่ละปี 
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 ๑๑.๕.๔ มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เก่ียวข้องทราบพร้อมก าหนด 
วัน เวลา ให้มาด าเนินกรรมวิธี 
 ๑๑.๕.๕ ด าเนินการจัดท าหลักฐานขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด
ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนด 
 ๑๑.๕.๖ เมื่อถึงวันก าหนดให้นักศึกษาวิชาทหาร มาด าเนินกรรมวิธีต้องด าเนิน 
การควบคุม และให้นักศึกษาวิชาทหารกรอกข้อความในหลักฐานที่ก าหนด ดังนี้ 
 ๑๑.๕.๖.๑ แบบค าร้องขอรับสิทธิขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และ   
น าปลดเป็นทหารกองหนุน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๑.๕.๖.๒ แบบรายการตั้งประวัติ เพ่ือการแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร 
จ านวน ๒ ชุด 
 ๑๑.๕.๖.๓ แบบประวัติทหารบก หรือ ทหารเรือ หรือทหารอากาศ 
จ านวน ๒ ชุด ติดรูปถ่ายสี ชุดละ ๑ รูป 
 ๑๑.๕.๖.๔ สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ 
 ๑๑.๕.๖.๕ ส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.๓) จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๑.๕.๖.๖ ให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ลงลายมือชื่อตัวบรรจง
คนละ ๒ ชื่อ ในทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.๓) ฉบับจริงทั้ง ๒ แผ่น 
 ๑๑.๕.๗ เมื่อด าเนินการตาม ข้อ ๑๑.๕.๖ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการ
เตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร ต้องคัดแยกหลักฐานการขึ้นทะเบียนกอง
ประจ าการและน าปลด ดังนี้.- 
 ๑๑.๕.๗.๑ หลักฐานตามภูมิล าเนาทหาร แยกเป็นแต่ละกองทัพภาค 
 ๑๑.๕.๗.๒ หลักฐานแต่ละกองทัพภาค แยกเป็นแต่ละมณฑลทหารบก 
 ๑๑.๕.๗.๓ หลักฐานแต่ละมณฑลทหารบก แยกเป็นแต่ละจังหวัด 
 ๑๑.๕.๗.๔ หลักฐานแต่ละจังหวัด แยกเป็นแต่ละอ าเภอ 
 ๑๑.๕.๗.๕ หลักฐานแต่ละอ าเภอ แยกเป็นแต่ละต าบล 
  ๑๑.๕.๗.๖ หลักฐานแต่ละต าบล แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน 
 ๑๑.๖ ภายหลังการประกาศผลสอบประจ าปีการศึกษาแล้วให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, 
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ด าเนินการ
จัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้เตรียมด าเนินการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและ น าปลด     
ไว้แล้ว ลงในบัญชีน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด (แบบ สด.๔๒) โดยแยกหลักฐานพิมพ์เป็นแต่ละ
จังหวัดตามภูมิล าเนาทหาร ที่ก าหนดในข้อ ๑๑.๕.๗ 
 
 
 
 



-๘- 
 
 ๑๑.๖.๑ ให้แยกหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดที่รับไว้
จากนักศึกษาวิชาทหารออกเป็น ๒ ชุด ส่งให้ ฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบก หรือส านักงานสัสดีจังหวัด พร้อมด้วย
หลักฐานอื่นๆ จ านวน ๑ ชุด และส่งให้เจ้าหน้าที่แต่งตั้งยศ จ านวน ๑ ชุด ด าเนินการต่อไป 
 ๑๑.๖.๒ บัญชีขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด (แบบ สด.๔๒) 
ตามข้อ ๑๑.๖ ให้ด าเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม และให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปีโดยให้
ส่งดังนี้.- 
 ๑๑.๖.๒.๑ บัญชีนักศึกษาวิชาทหารของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  
ที่มีภูมิล าเนาทหารอยู่ในเขตพ้ืนที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ส่งส านักงานสัสดีกรุงเทพมหานครและ ส านักงานสัสดี
จังหวัดภูมิล าเนาทหาร จ านวน ๓ ชุด ส่วนนักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิล าเนาทหารนอกเขตพ้ืนที่มณฑลทหารบกที่ ๑๑   
ส่งให้กับ ฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ด าเนินการขึ้นทะเบียนแทน จ านวน ๔ ชุด (เพ่ือแยกส่ง
ส านักงานสัสดีจังหวัดภูมิล าเนาทหาร จ านวน ๓ ชุด) 
 ๑๑.๖.๒.๒ บัญชีนักศึกษาวิชาทหารของ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที่มีภูมิล าเนาทหารอยู่ในเขตพื้นที่เป็นที่ตั้งมณฑลทหารบกนั้น ส่งส านักงานสัสดีจังหวัด
ภูมิล าเนาทหาร จ านวน ๓ ชุด นอกนั้นให้ส่งฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบก ขึ้นทะเบียนแทน จ านวน ๔ ชุด 
(เพ่ือแยกส่ง ส านักงานสัสดีจังหวัดภูมิล าเนาทหาร จ านวน ๓ ชุด) กรณีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
ให้ส่งแผนกสัสดีจังหวัดภูมิล าเนาทหารในเขตพ้ืนที่มณฑลทหารบก จ านวน ๓ ชุด ส่วนนักศึกษาวิชาทหาร ที่มี
ภูมิล าเนาทหารนอกเขตพ้ืนที่มณฑลทหารบกนั้น ให้ส่งส านักงานสัสดีจังหวัด ที่เป็นที่ตั้ง หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก นั้นขึ้นทะเบียนแทน จ านวน ๔ ชุด 
 ๑๑.๖.๒.๓ การส่งบัญชีรายชื่อขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ
และน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร ไปยัง ฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบก หรือ ส านักงานสัสดีจังหวัดนั้น        
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ต้องด าเนินการออกหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร 
(แบบ รด.๓) แล้วส่งให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๑ ฉบับ และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก จ านวน ๑ ฉบับ เพ่ือใช้ประกอบหลักฐานการขึ้น
ทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร  โดยรับจาก กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร      
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ของทุกปีเป็นต้นไป 
 ๑๑.๖.๒.๔ เมื่อได้รับแจ้งเลขเครื่องหมายจาก ฝ่ายสรรพก าลังมณฑล 
ทหารบก หรือ ส านักงานสัสดีจังหวัด กับรับบัญชีรายชื่อขอน า ตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด (แบบ สด.๔๒) 
จ านวน ๑ ชุด คืนจาก ฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบก หรือ ส านักงานสัสดีจังหวัด ที่น านักศึกษาวิชาทหาร
ขึ้นทะเบียนกองประจ าการเรียบร้อยแล้ว ต้องด าเนินการในเอกสารดังกล่าว คือ 
  ๑๑.๖.๒.๔.๑ ลงเลขเครื่องหมายในส าเนาบัญชีรายชื่อ
ขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด (แบบ สด.๔๒), ลงเลขเครื่องหมายในข้อมูลการขอแต่งตั้งยศ, ลง
เลขเครื่องหมายในประวัติทหารบก หรือ ทหารเรือ หรือ ทหารอากาศ, ลงเลขเครื่องหมายในหนังสือส าคัญ
ประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๓) 
 



-๙- 
 
   ๑๑.๖.๒.๔.๒ ส่งส าเนาบัญชีรายชื่อขอน าตัวขึ้นทะเบียน
กองประจ าการและน าปลด (แบบ สด.๔๒) ที่ลงเลขเครื่องหมายแล้วให้เจ้าหน้าที่ขอแต่งตั้งยศ จ านวน ๑ ชุด    
เก็บไว้เป็นหลักฐานการควบคุมและตรวจสอบ จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๑.๗ มอบหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๓)   
ที่ลงเลขเครื่องหมายแล้ว (ฉบับตัวจริง) ให้นักศึกษาวิชาทหารที่ถูกน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลด
เป็นทหารกองหนุนแล้วน าไปแสดงเพื่อขอรับสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน พร้อมกับหนังสือส าคัญ แบบ สด.๘       
ที่หน่วยสัสดีอ าเภอ/เขต ภูมิล าเนาทหาร และเก็บไว้เป็นหลักฐานประจ าตัวส าหรับน าไปแสดงเพ่ือใช้สิทธิอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 ๑๑.๘ การข้ึนทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดนักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝึก
วิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ไม่ว่าจะส าเร็จการฝึกมาจากสถานศึกษาวิชาทหารใดก็ตาม ถ้ามาติดต่อขอให้
น าขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดในส่วนภูมิภาค ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นผู้ด าเนินการ ในส่วนกลางที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร     
เป็นผู้ด าเนินการ 
 ๑๑.๙ เมื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหารใน    
แต่ละปีเสร็จสิ้นแล้วให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รายงานผลการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร     
ให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
 ๑๑.๑๐ การขอรับหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร  
(แบบ รด.๓) ให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิ
น าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด และสิทธิอ่ืนๆ ในกรณีเร่งด่วน ให้หน่วยจัดท าบัญชีรายชื่อขอรับ
หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๓) ส่งให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
เพ่ือด าเนินการออกหนังสือดังกล่าวให้ต่อไป 

ตอนที่ ๕ 
การขอแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร 

 ข้อ ๑๒ นักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร จะได้รับการแต่งตั้งยศ ตามระเบียกระทรวง  
กลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วย 
การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๔ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ และระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการฝึก      
วิชาทหาร พ.ศ.๒๕๓๘ 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

 ๑๒.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร หมายถึง ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึก
วิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
 ๑๒.๒ ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาของ
ทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
 ๑๒.๓ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ คือ.- 
 ๑๒.๓.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ า เมื่อได้รับราชการใน      
กองประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๓.๒ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพ 
ซึ่งมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือหลักสูตรการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบก าหนดและปลดเป็น
ทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๓.๓ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่กล่าว
ใน ข้อ ๑๒.๓.๑ และข้อ ๑๒.๓.๒ เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบก าหนดและปลดเป็นทหารกองหนุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
  ๑๒.๔ ผู้ที่ได้แต่งตัง้ยศเป็น สิบโท จ่าโท หรือ จ่าอากาศโท ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ คือ.- 
 ๑๒.๔.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา เมื่อได้รับราชการในกอง
ประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๔.๒ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อรับราชการในกอง
ประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๔.๓ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และส าเร็จการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือหลักสูตรการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบก าหนด และปลดเป็น
ทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๔.๔ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่กล่าว
ในข้อ ๑๒.๔.๒ และข้อ ๑๒.๔.๓ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว  
 ๑๒.๕ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบเอก จ่าเอก หรือ จ่าอากาศเอก ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
 



-๑๑- 
 

 ๑๒.๕.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญา เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการ
ครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๕.๒ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกอง
ประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๕.๓ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพ 
ซึ่งมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสามปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือหลักสูตรการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและ ปลดเป็นทหารกองหนุน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๖ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบตรี พันจ่าตรี หรือ พันจ่าอากาศตรีต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์ คือ 
 ๑๒.๖.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ
และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๖.๒ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และศึกษาในหลักสูตรเพ่ือรับปริญญา 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว      
เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๗ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบโท พันจ่าโท หรือ พันจ่าอากาศโทต้อง
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และส าเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา 
เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือ พันจ่าอากาศเอกต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑๒.๘.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และปลดเป็นทหาร
กองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๘.๒ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ และศึกษาในหลักสูตรเพ่ือรับปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว   
เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๙ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ว่าที่เรือตรี หรือ ว่าที่เรืออากาศตรี 
ต้องส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้รับการฝึกอบรมตามระเบียบการแต่งตั้งยศของเหล่าทัพแล้ว 
 



-๑๒- 
 

 ๑๒.๑๐ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ ซึ่ง กระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะ
เทียบเท่าผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและส าเร็จการศึกษาซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า ให้ขอแต่งตั้งยศได้ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารให้ปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบกหรือ กองทัพเรือ 
หรือ กองทัพอากาศ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๔ ในส่วนของกองทัพบก หน่วยที่มีหน้าที่ในการขอแต่งตั้งยศมีดังนี้ คือ 
 ๑๔.๑ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้ขอแต่งตั้ง
ยศแก่ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ โดยให้ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน ตรวจสอบร่างค าสั่งแต่งตั้งยศ และหลักฐานประกอบตามข้อ ๑๖.๓ รายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม         
(ผ่าน ตามสายการบังคับบัญชา) ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ 
 ๑๔.๒ นายทหารชั้นประทวน ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก แล้วแต่กรณี ที่ได้น าตัวขึ้นทะเบียน
กองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุน เป็นผู้ขอแต่งตั้งยศแก่ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ โดยส่งเรื่อง
ให้ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจสอบร่างค าสั่งแต่งตั้งยศ และ
หลักฐานประกอบตามข้อ ๑๖.๑ และเสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งยศถึงกองทัพบก  (ผ่านหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) 
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ 
 ข้อ ๑๕ ให้ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ด าเนินการขอแต่งตั้งยศโดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร พ.ศ.๒๕๓๘ 
 ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งยศนายทหารชั้นประทวน ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ก าหนดระยะเวลารับหลักฐาน
ประกอบการแต่งตั้งยศจากนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ โดยให้เสร็จสิ้นก่อนการฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า      
๓๐ วัน 
 ๑๖.๑ หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารชั้นประทวน มีดังนี้.- 
 ๑๖.๑.๑ บัญชีรายชื่อขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด            
(แบบ สด.๔๒) จ านวน ๑ ชุด  
 ๑๖.๑.๒ ข้อมูลการแต่งตั้งยศ จ านวน ๒ ฉบับ (ทบ.๓๔๙ - ๐๒๐) 
 ๑๖.๑.๓ หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๙) จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

 ๑๖.๑.๔ ส าเนาวุฒิการศึกษาส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
หนังสือรับรองจากสถานศึกษาวิชาทหาร (กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๖.๑.๕ หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๓) 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๖.๒ เมื่อได้รับส าเนา (แบบ สด.๔๒) ซึ่งมีเครื่องหมายทะเบียนกองประจ าการจาก    
ฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบก หรือ ส านักงานสัสดีจังหวัด แล้ว ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก น าหลักฐานตาม ๑๖.๑ 
ด าเนินกรรมวิธีดังนี้.- 
 ๑๖.๒.๑ ท ารายงาน และร่างค าสั่งกองทัพบก ขอแต่งตั้งยศ จ านวน ๑ ชุด ๕ ฉบับ 
โดยยกร่างค าสั่งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ นาย และในร่างค าสั่งเดียวกันจะต้องขอแต่งตั้งยศชั้นเดียวกัน 
 ๑๖.๒.๒ ร่างค าสั่งกองทัพบก ตามข้อ ๑๖.๒.๑ แยกชื่อผู้ขอแต่งตั้งยศออกเป็น
แต่ละจังหวัด 
 ๑๖.๒.๓ นักศึกษาวิชาทหารที่ข้ึนทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นกองหนุน 
แผนกทหารบก ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ส่งหลักฐานประกอบรายงานการขอแต่งตั้งยศผ่านหน่วยบัญชาการ     
รักษาดินแดน 
 ๑๖.๒.๔ นักศึกษาวิชาทหารที่ข้ึนทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นกองหนุน 
แผนกทหารเรือ หรือ แผนกทหารอากาศ ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่รับผิดชอบส่งหลักฐานให้ กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ 
ด าเนินการแต่งตั้งยศต่อไป 
 ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ก าหนดระยะเวลารับ
หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศจากนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ มีดังนี.้- 
 ๑๗.๑. ข้อมูลการขอแต่งตั้งยศ ๒ ชุด (ทบ.๓๔๙ - ๐๒๐ ) 
 ๑๗.๒ หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๗.๓ หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ   
 ๑๗.๔ หนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘) จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๑๗.๕ ค าสั่งแต่งตั้งยศนายทหารชั้นประทวน จ านวน ๑ ฉบับ 
   
 
 
 



-๑๔- 
 

 ข้อ ๑๘ นักศึกษาวิชาทหารที่ก าหนดให้เป็น เหล่าทหารบก หรือ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร         
ชั้นปีที่ ๓ ที่ข้ึนทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุน ในแผนกทหารบกให้ ศูนย์การนักศึกษา
วิชาทหาร, มณฑลทหารบก ที่รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ รวบรวมหลักฐานตามข้อ ๑๗     
ส่งให้ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ด าเนินการแต่งตั้งยศ 
 ข้อ ๑๙ นักศึกษาวิชาทหารที่ก าหนดให้เป็น เหล่าทหารเรือ หรือ เหล่าทหารอากาศ หรือ 
ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุน ในแผนก
ทหารเรือ หรือ ในแผนกทหารอากาศ แล้วแต่กรณี ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, มณฑลทหารบก ที่รับผิดชอบ
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ส่งหลักฐานตามข้อ ๑๗ ให้ กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ ด าเนินการ
แต่งตั้งยศต่อไป 
 ข้อ ๒๐ กรรมวิธีในการด าเนินการขอแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตรเช่นเดียวกับการขอแต่งตั้งยศ
นายทหารชั้นประทวน ตามข้อ ๑๖.๒ เว้นส าเนา สด.๔๒ 
 ข้อ ๒๑ ให้ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้ 
 
                                         ประกาศ    ณ    วันที่     ๘     กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
 
                                                                พลโท  ปราการ  ปทะวานิช 
       ( ปราการ  ปทะวานิช ) 
                                                              ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
เสนอ........................... 
พ.ท. 
  
กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร 
 
ส าเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง           
                    ( อรุณลักษณ์   รักษ์แสงสว่าง ) 
                           หน.ผจพ.กศท.นรด. 
                                     ก.พ. ๖๒ 
                                             



(ส ำเนำ) 

 
ระเบียบหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 

ว่ำด้วย กำรปกครองบังคับบัญชำ กำรฝึกและกำรสอบนักศึกษำวิชำทหำร 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

--------------------------------- 

 อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมการฝึกวชิาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี เพื่อให้การปกครองบงัคบับญัชา การฝึกและการสอบนักศึกษา 
วชิาทหาร บงัเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่ก  าหนดไว ้จึงใหก้ าหนดระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี.- 
 ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน วา่ดว้ย การปกครอง บงัคบับญัชา 
การฝึกและการสอบนกัศึกษาวชิาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑” 
 ขอ้ ๒ ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ว่าดว้ย การปกครองบงัคบับญัชา    
การฝึกและการสอบนกัศึกษาวชิาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕  
 ขอ้ ๔ นิยามศพัท ์
 ๔.๑ นักศึกษา หมายถึง บุคคลซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาใดสถานศึกษาหน่ึง
ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 ๔.๒ นกัศึกษาวชิาทหาร หมายถึง บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามที่ก  าหนดไวใ้น
กฎกระทรวง และอยูใ่นระหวา่งการฝึกวชิาทหารตามหลกัสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ใชค้  ายอ่วา่ “นศท.” 
 ๔.๓ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร คือ บุคคลที่กองทพับกแต่งตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือ
ปกครองบงัคบับญัชานกัศึกษาวชิาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งน้ีตอ้งผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตร
ของกองทพับก โดยแยกประเภทไดด้งัน้ี.- 
 ๔.๓.๑ ผูก้  ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ คือ ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งระดับสูงของ
สถานศึกษาวิชาทหาร ซ่ึงมีหน้าที่เก่ียวขอ้งกบัการปกครอง และการฝึก เช่น บุคคลในต าแหน่งอธิการบดี, 
คณบดี, ผูอ้  านวยการ, อาจารยใ์หญ่, ครูใหญ่, เจา้ของหรือผูจ้ดัการสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการกองขึ้นไปในส่วนราชการพลเรือนที่เก่ียวขอ้งกบัการฝึกวิชาทหาร โดยไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
กองทพับก ใชค้  ายอ่วา่ “ผกท.พ.” 
 ๔.๓.๒ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร คือ ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของสถานศึกษา
วิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคล ในขอ้ ๔.๓.๑ เช่น อาจารย,์ ครู, เจา้หน้าที่บริหาร หรือเจา้หน้าที่
อ  านวยการที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปกครองบงัคบับญัชา และการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร โดยไดรั้บการแต่งตั้ง
จากกองทพับก ใชค้  ายอ่วา่ “ผกท.” 
 



-๒- 
 ๔.๓.๓ ผูช่้วยผูก้  ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลใน ขอ้ ๔.๓.๒ โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากกองทพับก   
ใชค้  ายอ่วา่ “ผช.ผกท.” 
 ๔.๔ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนยก์ารเรียน, วิทยาลยั, สถาบนั, มหาวิทยาลยั, 
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน ที่มีอ  านาจหน้าที่ หรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษา 
 ๔.๕ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ไดรั้บอนุมตัิจากกองทพับก โดย
หน่วยบญัชาการรักษาดินแดนใหเ้ปิดการฝึกวชิาทหาร 
 ๔.๖ การฝึกวชิาทหาร หมายถึง การด าเนินการอนัเก่ียวกบัการฝึกศึกษาและกิจกรรมทหาร 
รวมทั้งการด าเนินการทางธุรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพือ่ใหไ้ดก้  าลงัพลส ารองที่เหมาะสม 
 ๔.๗ การฝึก หมายถึง การหดั การสอน การอบรมวชิาทหารทั้งใน และนอกหอ้งเรียน 
 ๔.๘ การฝึกภาคสนาม หมายถึง การฝึก การหัด โดยน านักศึกษาวิชาทหารที่จบการฝึก
ในภาคปกติแลว้ ออกไปด าเนินการฝึกในภูมิประเทศ 
 ๔.๙ ปีการศึกษา หมายถึง หว้งระยะเวลาที่ก  าหนดการฝึกวิชาทหารในแต่ละปี  โดยเร่ิม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนเมษายน ของปีถดัไป 
 ๔.๑๐ การสอบ หมายถึง การวดัความรู้ทีไ่ดรั้บการศึกษาตลอดปีการศึกษาของนักศึกษา
วชิาทหารแต่ละคน โดยถือเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้เพื่อเล่ือนชั้นสูงขึ้นในปีต่อไปและให้กระท าทุกชั้นปี เม่ือจบ
การฝึกศึกษา 
 

ตอนที่ ๑ 
การปกครองบังคบับัญชา นักศึกษาวิชาทหาร 

 ขอ้ ๕ ผูบ้งัคบับญัชาของนกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๑ ในระหวา่งที่นกัศึกษาวชิาทหารอยูใ่นสถานศึกษาวชิาทหาร ของสถานศึกษานั้น ๆ 
ผูบ้งัคบับญัชาของนกัศึกษาวชิาทหาร มีตามล าดบั ดงัน้ี.- 
 ๕.๑.๑ ผูช่้วยผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร 

๕.๑.๒ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร 
๕.๑.๓ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหารพเิศษ 

 ๕.๒ ในระหวา่งเวลาที่นกัศึกษาวชิาทหารรับการฝึก หรือการชุมนุมใด ๆ ในส่วนกลาง
ที่ด าเนินการโดย ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน หรือ หน่วยทหาร ผูบ้งัคบับญัชา
ของนกัศึกษาวชิาทหาร มีตามล าดบัดงัน้ี.- 
 ๕.๒.๑ ครูฝึก (ท าหนา้ที่ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง) 

๕.๒.๒ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึก 
๕.๒.๓ หวัหนา้แผนกการฝึก 



-๓- 
 ๕.๒.๔ ผูอ้  านวยการกองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร  
 ๕.๒.๕ ผูบ้ญัชาการโรงเรียนรักษาดินแดน  ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๒.๖ ผูบ้ญัชาการศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๒.๗ ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๕.๒.๘ ผูบ้ญัชาการทหารบก 
 ๕.๓ ในระหวา่งเวลาที่นกัศึกษาวิชาทหารรับการฝึก หรือการชุมนุมใด ๆ  ในส่วนภูมิภาค
ที่ด าเนินการโดย ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 
ผูบ้งัคบับญัชาของนกัศึกษาวชิาทหาร มีตามล าดบัดงัน้ี.- 
 ๕.๓.๑ ครูฝึก (ท าหนา้ที่ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง) 
 ๕.๓.๒ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึก ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 

๕.๓.๓ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 
๕.๓.๔ ผูบ้งัคบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 
๕.๓.๕ ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบก  
๕.๓.๖ แม่ทพัภาค 
๕.๓.๗ ผูบ้ญัชาการทหารบก 

 ๕.๔ ผูช่้วยในการปกครองบงัคบับญัชานกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๔.๑ ผูช่้วยในการปกครองบงัคบับญัชานักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาฝึกหรือ
ชุมนุมนกัศึกษาวชิาทหาร คือ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหารพเิศษ, ผูก้  ากบันักศึกษาวิชาทหาร และผูช่้วยผูก้  ากบั
นกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๔.๒ การแต่งตั้งนกัศึกษาวชิาทหาร เป็นผูช่้วยเหลือในการปกครองบงัคบับญัชา 
ด าเนินการโดย ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร กบัสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง และศูนยก์ารฝึกนักศึกษา  
วชิาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก กบัสถานศึกษาวิชาทหาร ส่วนภูมิภาค 
พจิารณาแต่งตั้งนกัศึกษาวชิาทหารที่มีความประพฤติดี มีวนิยัดี มีลกัษณะผูน้ า เป็นนักศึกษาวิชาทหารบงัคบั
บญัชา ในต าแหน่งหวัหนา้หมู่ หวัหนา้หมวด หวัหนา้กองร้อย เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือผูบ้งัคบับญัชา ควบคุม
ระเบียบวนิยั ในระหวา่งนกัศึกษาวชิาทหารดว้ยกนั 
 ๕.๔.๓ การเสนอแต่งตั้งตามขอ้ ๕.๔.๒ ใหด้ าเนินการหลงัท าการฝึกไปแลว้ครบ 
๑๖ ชัว่โมง นบัจากวนัเปิดการฝึก โดยใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ ๑ ปีการศึกษา 
 ขอ้ ๖ คะแนนความประพฤติของนกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๖.๑ ในรอบปีการศึกษา นกัศึกษาวชิาทหาร มีคะแนนความประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน 
 ๖.๒ เม่ือนักศึกษาวิชาทหารกระท าความผิด ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจตดัคะแนน 
ความประพฤติ ตดัคะแนนตามลกัษณะความผดิดงัน้ี.- 
 ๖.๒.๑ ความผดิสถานหนกั ตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๕๐ คะแนน ขึ้นไป 
ตวัอยา่งความผดิตาม ผนวก ก 
 



-๔- 
 ๖.๒.๒ ความผดิสถานกลาง ตดัคะแนนความประพฤติไดค้ร้ังละตั้งแต่ ๒๑ คะแนน 
ถึง ๔๙ คะแนน ตวัอยา่งความผดิตาม ผนวก ข 
 ๖.๒.๓ ความผิดสถานเบา คือ ความผิดที่ไม่เขา้ลกัษณะความผิดสถานหนัก
และสถานกลาง ตดัคะแนนความประพฤติไดค้ร้ังละไม่เกิน ๒๐ คะแนน ตวัอยา่งความผดิตาม ผนวก ค 
 ๖.๒.๔ ความผดิอ่ืน ๆ ที่มิไดร้ะบุไวใ้นผนวก ก, ผนวก ข และ ผนวก ค 
ให้คณะกรรมการ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ตาม ผนวก ง เป็นผูพ้ิจารณา และขออนุมตัิผูบ้ญัชาการ
หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๖.๓ ผูมี้อ  านาจและเกณฑก์ารตดัคะแนนความประพฤติของนกัศึกษาวชิาทหาร มีดงัน้ี.- 
 ๖.๓.๑ ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน หรือ แม่ทพัภาค ตดัได ้๑๐๐ 
คะแนน 
 ๖.๓.๒ ผูบ้ญัชาการศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร, ผูบ้ญัชาการโรงเรียนรักษาดินแดน 
ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร, ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบก ตดัไดไ้ม่เกิน ๖๐ คะแนน 
 ๖.๓.๓ ผูอ้  านวยการกองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร, 
ผูบ้งัคบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก, ผูบ้งัคบัหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
ตดัไดไ้ม่เกิน ๕๐ คะแนน 
 ๖.๓.๔ หวัหนา้แผนกการฝึก กองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยก์ารนักศึกษา
วชิาทหาร ตดัไดไ้ม่เกิน ๔๐ คะแนน 
 ๖.๓.๕ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึก แผนกการฝึก กองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน 
ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร และ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึก ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ตดัไดไ้ม่เกิน 
๓๐ คะแนน 
 ๖.๓.๖ ผูบ้งัคบัหน่วยทหาร ที่รับผดิชอบการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารใหต้ดัไดไ้ม่เกิน 
๓๐ คะแนน 
 ๖.๓.๗ ครูฝึกตดัไดไ้ม่เกิน ๒๐ คะแนน 
 ๖.๓.๘ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหารพเิศษ, ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร และผูช่้วย
ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร มีอ านาจตดัคะแนนตามระเบียบของกองทพับก วา่ดว้ย ผูก้  ากบันกัศึกษาวิชาทหาร
พเิศษ, ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร และ ผูช่้วยผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๖.๓.๙ ในกรณีที่นักศึกษาวิชาทหารจะถูกตดัคะแนนความประพฤติถึงเกณฑ์
หมดสิทธิในการสอบ หรือพน้สภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้อยูใ่นดุลพินิจของผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการ
รักษาดินแดน เป็นผูพ้จิารณา 
 ๖.๔ เม่ือผูบ้งัคบับญัชาชั้นใด เห็นสมควรตดัคะแนนเกินอ านาจของตน ให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือกวา่ ตามขอ้ ๖.๓ ใหเ้ป็นผูต้ดัคะแนนตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นขอ้ ๖.๒ 
 
 
 



-๕- 
 ๖.๕ การตดัคะแนนความประพฤติทุกคร้ัง ใหใ้ชห้ลกัฐานการตดัคะแนนตาม ผนวก จ 
  ๖.๕.๑ ส่วนกลาง ให้ ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร รายงานผลการตดัคะแนน
ของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ต่อ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน เพื่อบนัทึกประวตัินักศึกษาวิชาทหาร
เฉพาะชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ หรือบนัทึกขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน
ก าหนด กบัแจง้การตดัคะแนนใหส้ถานศึกษาวชิาทหารนั้น ๆ ทราบดว้ย 
 ๖.๕.๒ ส่วนภูมิภาค ให้ ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รายงานผลการตดัคะแนนของนักศึกษาวิชาทหาร  ทุกชั้นปี   
ตามสายการบงัคบับญัชาตามที่ มณฑลทหารบก ก าหนด กบัแจง้ผลการตดัคะแนนให้สถานศึกษาวิชาทหาร
นั้น ๆ ทราบ ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ ตอ้งส่งผลการตดัคะแนนถึงหน่วยบญัชาการ
รักษาดินแดน ทราบดว้ย 
 ขอ้ ๗ การส่งเสริมเกียรติคุณ 
 ๗.๑ เพือ่เป็นการส่งเสริมยกยอ่งเกียรติคุณของนกัศึกษาวชิาทหารที่มีวนิยัดี ความประพฤติดี 
และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน หรือ กองทพัภาคพิจารณาผลงานหรือตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพือ่พจิารณาคุณความดีแลว้ด าเนินการในทางที่เหมาะสม ดงัน้ี.- 

๗.๑.๑ มอบเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 
๗.๑.๒ ประกาศเกียรติคุณ 
๗.๑.๓ ใหร้างวลัตอบแทน 

 ๗.๒ นกัศึกษาวชิาทหารที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอ้ ๕.๔.๒ ใหต้อบแทนโดยเพิ่มคะแนนสอบ
ประจ าปีการศึกษา (คิดจากคะแนนภาคทฤษฎีและการปฏิบตัิ) ดงัน้ี.- 

๗.๒.๑ หวัหนา้กองร้อยเพิม่ร้อยละ ๕ 
๗.๒.๒ หวัหนา้หมวด และสารวตัรนกัศึกษาวชิาทหารเพิม่ร้อยละ ๔ 
๗.๒.๓ หวัหนา้หมู่ เพิม่ร้อยละ ๓ 

 นกัศึกษาวชิาทหารที่ไดค้ะแนนเพิม่ตามขอ้ ๗.๒ ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ต่อเน่ืองกนั
ตลอดปีการศึกษา นบัตั้งแต่วนัที่ไดรั้บการแต่งตั้ง 
 ๗.๓ นกัศึกษาวชิาทหารที่เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรพิเศษ เช่น หลกัสูตรนักศึกษา
วชิาทหารจราจร, นกัศึกษาวชิาทหารบรรเทาสาธารณภยั หรือ นกัศึกษาวิชาทหารช่วยพยาบาล เป็นตน้ และไดอ้อก
ปฏิบติัหน้าที่ตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา หรือนักศึกษาวิชาทหารที่ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม     
ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาเห็นสมควรใหเ้พิม่คะแนนไดร้้อยละ ๓ (คิดจากคะแนนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ) ส่วนกลาง 
หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน เป็นผูพ้จิารณาออกค าสัง่ ส่วนภูมิภาค มณฑลทหารบก เป็นผูพ้จิารณาออกค าสัง่ 
 
 
 
 
 



-๖- 
ตอนที่ ๒ 

การฝึกและการสอบ 
 ขอ้ ๘ ความมุ่งหมายของการฝึก มีความมุ่งหมายที่จะฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี.- 
 ๘.๑ คุณลกัษณะทัว่ไป 
 ๘.๑.๑ มีลกัษณะความเป็นผูน้ าสูง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นผูมี้ระเบียบวินัย 
มีความแขง็แรงอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ เหนือกวา่เยาวชนทัว่ไป 
 ๘.๑.๒ มีความรู้ทางทหาร โดยเฉพาะทกัษะการปฏิบตัิทางทหาร และแบบ
ธรรมเนียมทหารที่จ  าเป็น 
 ๘.๑.๓ เป็นพลเมืองดีมีส านึกความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
คือ สงัคมและประเทศชาติ 
 ๘.๑.๔ เป็นผูมี้อุดมการณ์มัน่คงต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 ๘.๒ คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๘.๒.๑ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ให้มีความรู้วิชาทหาร
เบื้องตน้ เพือ่ใหบ้งัเกิดระเบียบวนิยั ลกัษณะทหาร การเช่ือฟังและการปฏิบติัตามค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา โดยเคร่งครัด 
สามารถใชอ้าวธุประจ ากาย และท าการยงิปืนอยา่งไดผ้ล 
 ๘.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิค  
และยทุธวธีิ ใหส้ามารถท าหนา้ที่ในต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ได ้
 ๘.๒.๓ นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๔ ใหมี้ความรู้วชิาทหารทั้งทางเทคนิค และ
ยทุธวธีิ ใหส้ามารถท าหนา้ที่ในต าแหน่งรองผูบ้งัคบัหมวดได ้
 ๘.๒.๔ นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๕ ใหมี้ความรู้วชิาทหารทั้งทางเทคนิค และ
ยทุธวธีิ ใหส้ามารถท าหนา้ที่ในต าแหน่งผูบ้งัคบัหมวดได ้
 ขอ้ ๙ หนา้ที่และความรับผดิชอบ 
 ๙.๑ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน มีหนา้ที่ 
 ๙.๑.๑ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากบัดูแล การด าเนินการ
เก่ียวกบัการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร เป็นส่วนรวมในนามของกองทพับก 
 ๙.๑.๒ รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในเขตมณฑลทหารบกที่ ๑๑    
ซ่ึงประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ,  และนครปฐม โดยมี ศูนยก์ารนักศึกษา
วชิาทหาร เป็นหน่วยด าเนินการ 
 
 
 



-๗- 
 ๙.๒ กองทพัภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   
ในเขตพื้นที่ (เวน้ในเขตมณฑลทหารบกที่ ๑๑) โดยมี ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึก
นกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกเป็นหน่วยด าเนินการ รวมทั้งใหห้น่วยทหารในพื้นที่สนบัสนุนการฝึก 
 ขอ้ ๑๐ หลกัสูตรการฝึก ใชห้ลกัสูตรการฝึกวชิาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด โดยหน่วย
รับผดิชอบสามารถก าหนดรายละเอียดเพิม่เติมได ้แต่ตอ้งไม่ขดักบัหลกัสูตร 
 ขอ้ ๑๑ การด าเนินการฝึก ใหจ้ดันักศึกษาวิชาทหารเป็นกองร้อย โดยจดัการฝึกเป็น ๔ แบบ 
ดงัน้ี.- 
 ๑๑.๑ การฝึกแบบที่ ๑ : สถานศึกษาวิชาทหารที่มีที่ต ั้งอยูใ่นเขตอ าเภอ หรืออ าเภอ
ใกลเ้คียงกบัที่ตั้ง ศูนยก์ารฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือ หน่วยทหารซ่ึงจดัตั้งเป็นศูนยฝึ์กยอ่ย ให้จดั
นกัศึกษาวชิาทหารเขา้รับการฝึก ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ สัปดาห์ละ ๑ คร้ังๆ ละ ๔ ชัว่โมง จ านวน 
๒๐ สัปดาห์ จนจบหลักสูตร โดยให้เฉล่ียยอดนักศึกวิชาทหารที่เขา้รับการฝึกในแต่ละวนัให้มีจ  านวน
ใกลเ้คียงกนั เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีโอกาสได้ฝึกใชอ้าวุธยทุโธปกรณ์  และเคร่ืองช่วยฝึก ตลอดจน      
ส่ิงอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 ๑๑.๒ การฝึกแบบที ่๒ : สถานศึกษาวชิาทหาร ที่มีสถานที่ตั้งห่างไกลจากศูนยก์ารฝึก/
หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร หรือ หน่วยทหารซ่ึงจดัตั้งเป็นศูนยฝึ์กยอ่ย จนเป็นอุปสรรคแก่นักศึกษาวิชาทหาร
ในการเดินทางมาเขา้รับการฝึก ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ ให้หน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ จดัชุดครูฝึก
เคล่ือนที่ไปท าการฝึกสอน ในพื้นที่นั้น ๆ สัปดาห์ละ ๕ วนั (จนัทร์ - ศุกร์) วนัละ ๔ ชัว่โมง (เชา้หรือบ่าย) 
จ านวน ๔ สัปดาห์ โดยจดัอุปกรณ์การเรียนการสอน และเคร่ืองช่วยฝึกให้เพียงพอเทียบเท่าการจดัการฝึก   
ในหน่วยทหาร 
 ๑๑.๓ การฝึกแบบที่ ๓ : ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการฝึก และมิใหมี้ผลกระทบต่อการศึกษาหรือการท างาน ใหน้กัศึกษาวชิาทหารเขา้รับการฝึก ณ ที่ตั้ง
หน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ หรือจดัชุดครูฝึกเคล่ือนที่ไปท าการฝึกสอนในพื้นที่นั้น ๆ ในห้วงปิดภาคเรียนหรือ
หว้งเวลาที่เหมาะสม โดยเขา้รับการฝึกติดต่อกนัทุกวนั ๆ ละ ๘ ชัว่โมง จ านวน ๑๐ วนั ทั้งน้ี ไม่นับรวมเวลาการ
ปฐมนิเทศ, การสอบภาคปฏิบตัิ และการสอบภาคทฤษฎี ที่ระบุไวใ้นหลกัสูตร 
 ๑๑.๔ การฝึกแบบที่ ๔ : สถานศึกษาวิชาทหาร ที่ตอ้งการให้นักศึกษาวิชาทหาร       
ไดเ้ป็นแกนน าของเยาวชนในสถานศึกษา โดยจดันกัศึกษาวชิาทหารเขา้รับการฝึก ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหาร
นั้น ๆ สัปดาห์ละ ๑ คร้ัง ๆ ละ ๘ ชัว่โมง จ านวน ๑๐ สัปดาห์ ต่อเน่ืองกนั หรือสัปดาห์เวน้สัปดาห์ ส าหรับ
สปัดาห์ที่มิไดมี้การฝึก ใหส้ถานศึกษาวิชาทหารด าเนินการตามโครงการศูนยฝึ์กนักศึกษาวิชาทหารแข็งขนั  
สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกนั โดยก าหนดให้นักศึกษาวิชาทหารไดมี้การแสดงออกถึงความมีวินัย 
เช่น จดัการฝึกทบทวนโดยนักศึกษาวิชาทหารบงัคบับญัชา  หรือจดักิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์      
ตามความเหมาะสม 
 
 
 



-๘- 
 ขอ้ ๑๒ แผนก าหนดการฝึกหลกั ตอ้งแจง้ให้สถานศึกษาวิชาทหารทุกแห่งทราบล่วงหน้า   
ไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนั เม่ือไดรั้บแผนก าหนดการฝึกหลกัแลว้ สถานศึกษาวิชาทหารตอ้งแจง้ให้นักศึกษาวิชาทหาร
ทราบล่วงหนา้ และน านกัศึกษาวชิาทหารมารับการฝึกตามแผนก าหนดการฝึกหลกัหากไม่สามารถน านักศึกษา
วชิาทหารมารับการฝึกตามก าหนดในวนัใด ตอ้งแจง้ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้า 
อยา่งนอ้ย ๓ วนั เพือ่พจิารณาหาทางแกไ้ขต่อไป 
 ขอ้ ๑๓ ส าหรับผูท้ี่ยงัไม่เคยรับการฝึกวิชาทหารมาก่อน ให้เร่ิมท าการฝึก ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ 
และในปีการศึกษาหน่ึง นกัศึกษาวชิาทหารจะรับการฝึกไดเ้พยีงชั้นปีเดียว 
 ขอ้ ๑๔ การสอบ ใหด้ าเนินการดงัน้ี.- 
 ๑๔.๑ การสอบภาคปฏิบตัิ 

๑๔.๒ การสอบภาคทฤษฎี 
๑๔.๓ การสอบแกต้วั 

 ขอ้ ๑๕ การสอบภาคปฏิบตั ิด าเนินการสอบนกัศึกษาวชิาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕ ดงัน้ี.- 
 ๑๕.๑ ส่วนกลาง สอบโดยคณะกรรมการของ ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบญัชาการ
รักษาดินแดน 
 ๑๕.๒ ส่วนภูมิภาค สอบโดยคณะกรรมการของ มณฑลทหารบก  
 ขอ้ ๑๖ การสอบภาคทฤษฎี ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี.- 
 ๑๖.๑ ส่วนกลาง 
 ๑๖.๑.๑ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ สอบโดย
คณะกรรมการของ ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๑๖.๑.๒ นกัศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ สอบโดยคณะกรรมการ
ของ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๑๖.๒ ส่วนภูมิภาค 
 ๑๖.๒.๑ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ สอบโดย
คณะกรรมการของ มณฑลทหารบก  
 ๑๖.๒.๒ นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ สอบโดยคณะกรรมการ
ของ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน โดยให้ มณฑลทหารบก จดัสถานที่สอบและจดักรรมการคุมห้องสอบ
ร่วมดว้ย 
  ขอ้ ๑๗ ผูมี้สิทธิเขา้สอบภาคปฏิบตัิ และภาคทฤษฎี จะตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัน้ี.- 
 ๑๗.๑ มีเวลารับการฝึกครบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกในหลกัสูตร ตามบญัชี
เรียกช่ือนกัศึกษาวชิาทหาร (แบบ ทบ.๓๔๙ – ๑๐๗) 
 ๑๗.๒ มีคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป 
 
 
 



-๙- 
 ขอ้ ๑๘ การสอบแกต้วั 
 ๑๘.๑ นกัศึกษาวชิาทหารจะมีสิทธิสอบแกต้วั เม่ือไดผ้า่นการสอบภาคทฤษฎี (สอบขอ้เขียน) 
แลว้ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของคะแนนผลการสอบภาคทฤษฎี หรือตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
 ๑๘.๒ ผูท้ี่ท  าการสอบแกต้วั ตอ้งมีผลคะแนนตามเกณฑท์ี่ก  าหนด หากกรณีสอบแกต้วั 
แลว้ยงัไม่ผา่นเกณฑท์ี่ก  าหนดจะไม่มีสิทธิเขา้รับการฝึกภาคสนาม 
 ขอ้ ๑๙ การลาและการขาดการฝึกในภาคปกติ 
 ๑๙.๑ นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุญาตลาเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรืออุบตัิเหตุสุดวิสัย 
และการที่ตอ้งขาดไป เพื่อท าช่ือเสียงให้กบัประเทศชาติจะไม่ถูกตดัคะแนนความประพฤติ และหากมีเวลา 
รับการฝึกนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกในหลกัสูตรแต่มีคะแนนความประพฤติไม่ถึงเกณฑห์มดสิทธิ
สอบภาคปฏิบตัิและสอบภาคทฤษฎี ตามขอ้ ๑๗ จะตอ้งเขา้รับการฝึกชดเชยให้มีเวลารับการฝึกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกตามหลกัสูตร 
 ๑๙.๒ นักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึกภาคปกติ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตให้ลา ตามขอ้ 
๑๙.๑ จะถูกตดัคะแนนความประพฤติทุกคร้ังที่ขาด คร้ังละ ๑๕ คะแนน (๔ ชัว่โมง) จนถึงเกณฑห์มดสิทธิ
สอบภาคปฏิบตัิ ตามขอ้ ๑๗.๒ 
 ๑๙.๓ การลาหรือการขาดการฝึกภาคปกติทุกคร้ัง ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร, ศูนยก์ารฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ตอ้งแจง้ให้ผูป้กครอง
นกัศึกษาวชิาทหารทราบ ตั้งแต่คร้ังแรกที่ลาหรือขาดการฝึกฯ 
 ๑๙.๔ กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเขา้รับการฝึกภาคปกติได ้ เกินกว่า ๑๖ ชัว่โมง   
ขึ้นไป ใหส้ถานศึกษาวชิาทหารยืน่เร่ืองพร้อมหลกัฐานประกอบให้ ศูนยก์ารนกัศึกษาวิชาทหาร, ศูนยก์ารฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก พิจารณาตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงก่อน แลว้จึงเสนอเร่ืองให้ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน เพื่อขออนุมตัิฝึกชดเชยเป็นราย ๆ ไป 
ทั้งน้ี อยูใ่นดุลยพนิิจของผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ขอ้ ๒๐ การฝึกภาคสนาม 
 ๒๐.๑ ผูเ้ขา้รับการฝึกภาคสนาม จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี.- 
 ๒๐.๑.๑ มีคุณสมบตัิตามขอ้ ๑๗ 
 ๒๐.๑.๒ ผา่นการสอบภาคทฤษฎี 
 ๒๐.๑.๓ มีค่าดชันีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ชาย ตอ้งน้อยกว่า 
๓๕ กิโลกรัม / ตารางเมตร และ หญิง ตอ้งน้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม / ตารางเมตร และผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑท์ี่ก  าหนด ดงัน้ี-. 

ล าดบั การทดสอบ ชาย หญิง 
จ านวน /ระยะ เวลา จ านวน /ระยะ เวลา 

๑ ดนัพ้ืน ๒๒ คร้ัง ๒ นาที ๑๕ นาที ๒ นาที 
๒ ลุก- นัง่ ๓๔ นาที ๒ นาที ๒๕ นาที ๒ นาที 
๓ ว่ิง ๘๐๐ เมตร ๔ นาที ๘๐๐ เมตร ๔ นาที ๔๕ วินาที 



-๑๐- 
 ๒๐.๒ ส่วนกลาง นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕ ด าเนินการฝึกภาคสนาม
โดย หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๒๐.๓ ส่วนภูมิภาค 
 ๒๐.๓.๑ นกัศึกษาวชิาทหาร ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ด าเนินการฝึก
ภาคสนามโดย มณฑลทหารบก  
 ๒๐.๓.๒ นกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕ ด าเนินการฝึกภาคสนาม
โดย หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ขอ้ ๒๑ การจดัท าบญัชีรายช่ือ 
 ๒๑.๑ ส่วนกลาง ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร จดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ และไม่มี
สิทธิสอบทุกชั้นปีส่ง หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน จ านวน ๑ ชุด และสถานศึกษาวิชาทหารจ านวน ๑ ชุด 
การส่งบญัชีรายช่ือตอ้งส่งก่อนก าหนดการสอบไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั โดยเฉพาะผูไ้ม่มีสิทธิสอบให้แจง้เหตุผล
ประกอบดว้ย 
 ๒๑.๒ ส่วนภูมิภาค  
 ๒๑.๒.๑ ให้มณฑลทหารบก จดัท าบญัชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, 
ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ผูมี้สิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบ ส่ง หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน จ านวน ๑ ชุด 
และสถานศึกษาวชิาทหารจ านวน ๑ ชุด การส่งบญัชีรายช่ือตอ้งส่งก่อนก าหนดการสอบ ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั 
 ๒๑.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ ให้ มณฑลทหารบก 
หรือ จงัหวดัทหารบก จดัท าบญัชีรายช่ือส่ง หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน จ านวน ๒ ชุด และ ส่งสถานศึกษา
วชิาทหาร จ านวน ๑ ชุด การส่งบญัชีรายช่ือตอ้งส่งก่อนก าหนดการสอบไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ วนั 
 ขอ้ ๒๒ การหมดสิทธิสอบ 
 ๒๒.๑ ขาดคุณสมบตัิ ตามขอ้ ๑๘ 
 ๒๒.๒ นกัศึกษาวชิาทหารไม่มาสอบตามวนั เวลา และสถานที่ก  าหนด 
 ขอ้ ๒๓ การเล่ือนชั้น นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ จะตอ้งท าการสอบภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตัิ และผา่นการฝึกภาคสนามแลว้ ไดค้ะแนนรวมกนัร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป และจะตอ้งมีคะแนนการสอบ
ภาคทฤษฎี (ขอ้เขียน) ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด จึงจะถือวา่สอบไดแ้ละไดเ้ล่ือนชั้น  
 ขอ้ ๒๔ ผูมี้สิทธิเรียนซ ้ าชั้น นกัศึกษาวชิาทหารมีสิทธิเรียนซ ้ าชั้น ในกรณีดงัต่อไปน้ี.- 
 ๒๔.๑ มีเวลารับการฝึกนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกตามหลกัสูตร 
 ๒๔.๒ มีคะแนนความประพฤติต ่ากวา่ ๕๐ คะแนน 
 ๒๔.๓ ไม่มาท าการสอบตามวนั เวลา และสถานที่ก  าหนด 
 ๒๔.๔ ทุจริตในการสอบ 
 ๒๔.๕ ท าการสอบแกต้วัแลว้คะแนนไม่ถึงเกณฑท์ี่ก  าหนด 
 
 
 



-๑๑- 
 ๒๔.๖ ไม่สามารถไปฝึกภาคสนามไดจ้ะดว้ยกรณีใดๆ ก็ตาม หรือฝึกภาคสนาม   
ไม่ครบตามที่ก  าหนด 
 ๒๔.๗ ไม่อยูใ่นกรณีพน้สภาพนักศึกษาวิชาทหาร ตามระเบียบหน่วยบญัชาการ
รักษาดินแดน ก าหนด 
 ขอ้ ๒๕ กรณีมีเหตุสุดวสิยัจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถไปฝึกภาคสนามไดต้ามขอ้ ๒๔.๖ ให้อยู่
ในดุลยพนิิจของ ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ตามหลกัฐานที่ปรากฏอยา่งชดัเจน จึงจะไดรั้บ
การอนุโลมผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการฝึกภาคสนามในปีการศึกษาถดัไปได ้โดยด าเนินการขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ของปีการศึกษาที่ไม่สามารถไปฝึกภาคสนามไดต้ามกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ๒๕.๑ ประสบอุบตัิเหตุร้ายแรงจนไดรั้บบาดเจบ็สาหสั 
 ๒๕.๒ ประสบภยัพบิติัทางธรรมชาติร้ายแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๒๕.๓ มีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรง หรือไดรั้บการผ่าตดัใหญ่ฉุกเฉิน หรือไม่สามารถ
ใชก้ าลงักายในการฝึกได ้เพราะอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติ 
 ๒๕.๔ กรณีเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นเร่งด่วน 
 ขอ้ ๒๖ การประกาศผลสอบ ใหป้ระกาศผลสอบเสร็จส้ินก่อนการเปิดรับสมคัรและรายงาน
ตวัในปีการศึกษาถดัไป ดงัน้ี.- 
 ๒๖.๑ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ 
และ ชั้นปีที่ ๕ เป็นส่วนรวม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 ๒๖.๒ ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, 
ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ส่วนกลาง 
 ๒๖.๓ มณฑลทหารบก ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒   
และ ชั้นปีที่ ๔ ส่วนภูมิภาค 
 ขอ้ ๒๗ การแจง้ผลการสอบ 
 ๒๗.๑ ส่วนกลาง ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร แจง้ผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร  
ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ใหส้ถานศึกษาวชิาทหาร และ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ทราบ 
 ๒๗.๒ ส่วนภูมิภาค มณฑลทหารบก แจง้ผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, 
ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ใหส้ถานศึกษาวชิาทหาร และหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ทราบ 
 ๒๗.๓ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน แจง้ผลการสอบให้ ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร, 
มณฑลทหารบก ทราบ เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ เพื่อแจง้ต่อสถานศึกษาวิชาทหาร
ทราบ 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 ขอ้ ๒๘ ให ้ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร, ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 
หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก รักษาการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ีในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 
 

ประกาศ    ณ    วนัที่      ๑๙      เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                                                              
                              (ลงช่ือ) พลโท  วโิรจน์  วจิิตรโท   
                                                                                               ( วโิรจน์  วจิิตรโท ) 

        ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 

กองการฝึกและศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ร.อ.    ร่าง/ตรวจ เม.ย.๖๑ 
พ.อ.                      ตรวจ               เม.ย.๖๑ 
พ.อ.                      ตรวจ               เม.ย.๖๑ 

พล.ต.                      ตรวจ               เม.ย.๖๑ 

พล.ต.                      ตรวจ               เม.ย.๖๑ 
 
 



ผนวก ก (เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานหนัก) 
ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา 

การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ต้ังแต่ ๕๐ คะแนนขึน้ไป) 

--------------------------------------------- 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที ่
 ๑.๑ ละทิ้งหนา้ที่ในขณะเป็นเจา้หนา้ที่รักษาการณ์ หรือเขา้เวรยาม หรือปฏิบตัิหนา้ที่จน
เกิดผลเสียหาย 
 ๑.๒ ขาดการรวมพลเพือ่ความพร่ังพร้อมตามค าสัง่จนเกิดผลเสียหาย 
 ๒. การปกครองและความสามัคค ี
๒.๑ เจตนาขดัค  าสัง่ต่อหนา้นกัศึกษาวชิาทหารคนอ่ืน ๆ 
๒.๒ เจตนาก่อการววิาทกบันกัศึกษาวชิาทหารดว้ยกนั จนเกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม 
 ๓. การปฏิบัติตน 

๓.๑ รายงานเทจ็ 
 ๓.๒ เสพหรือมีไวซ่ึ้งยาเสพติดให้โทษ 

๓.๓ เล่นการพนนั 
๓.๔ ใหร้้าย ขู่วา่จะท าร้าย ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้  าการฝึก 
๓.๕ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือช่ือ 
๓.๖ ทุจริตอยา่งร้ายแรง เช่น การเปล่ียนตวัสอบหรือเปล่ียนตวัฝึก 
๓.๗ ไม่รักษาความลบัของทางราชการ 
๓.๘ พกพาอาวธุหรือครอบครองอาวธุ 
๓.๙ เจตนาการท าผดิกฎหมายอาญาอ่ืน ๆ เช่น ลกัทรัพย ์ฯลฯ 
๓.๑๐ เจตนาท าลายส่ิงของทางราชการ 
๓.๑๑ แสดงกิริยาวาจาโอหงัต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้  าการฝึก 
๓.๑๒ กลัน่แกลง้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้  าการฝึก 

 ๓.๑๓ ประพฤติตนไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสียหายต่อ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
หรือนกัศึกษาวชิาทหาร เป็นส่วนรวมอยา่งร้ายแรง 

๓.๑๔ ท าใหข้องทางราชการสูญหาย 
---------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



ผนวก ข (เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานกลาง) 
ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา 

การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ต้ังแต่ ๒๑ - ๔๙ คะแนน) 

----------------------------------------------- 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที ่
 ๑.๑ ละทิ้งหนา้ที่ในขณะเป็นเจา้หนา้ที่รักษาการณ์ หรือเขา้เวรยาม หรือปฏิบตัิหนา้ที่ 
 ๑.๒ ขาดการรวมพลเพือ่ความพร่ังพร้อมตามค าสัง่ 
 ๒. การปกครองและความสามัคค ี
 ๒.๑ ขดัค าสัง่หรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ 
 ๒.๒ ก่อการวุน่วายในขณะท าการฝึก 
 ๒.๓ ไม่รักษาความสามคัคีภายในหมู่คณะ 
 ๓. การปฏิบัติตน 
 ๓.๑ กล่าวค าเทจ็ 
 ๓.๒ ทุจริตการสอบหรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบ 
 ๓.๓ ท าใหส่ิ้งของทางราชการเสียหาย 
 ๓.๔ แสดงกิริยาวาจาไม่คารวะผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้  าการฝึก 
 ๓.๕ หลีกเล่ียงการฝึก 
 ๓.๖ แสดงความเห็นแก่ตวัไม่เสียสละใหห้มู่คณะ 
 ๓.๗ เสพสุราหรือของมึนเมา 
 ๓.๘ ไม่เคารพธงชาติ 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค (เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานเบา) 
ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา 

การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ไม่เกิน ๒๐ คะแนน) 

---------------------------------------------- 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที ่
 ๑.๑ คุยกนัในเวลารักษาการณ์หรือเขา้เวรยามหรือปฏิบติัหนา้ที่ 
 ๑.๒ หลีกเล่ียงการรวมพล 
 ๒. การปกครองและความสามัคค ี
 ๒.๑ ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ ค าช้ีแจงโดยไม่เจตนา 
 ๒.๒ ไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบและแบบธรรมเนียม 
 ๓. การแต่งกายและอนามัย 
 ๓.๑ เล็บยาว เล็บไม่สะอาด ฟันไม่สะอาด 
 ๓.๒ ผมยาว 
 ๓.๓ มีหนวด เครา 
 ๓.๔ เคร่ืองหมายสกปรก 
 ๓.๕ แต่งกายไม่เรียบร้อย 
 ๔. ปฏิบัติตน 
 ๔.๑ ไม่แสดงความเคารพผูบ้งัคบับญัชา หรือผูท้  าการฝึกสอน 
 ๔.๒ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 
 ๔.๓ ไม่มาเขา้รับการฝึกใหท้นัตามก าหนดเวลา 
 ๔.๔ ไม่มีระเบียบในการเดินขึ้น - ลงรถ 
 ๔.๕ หลบัในขณะท าการฝึกศึกษา 
 ๔.๖ คุยกนัหรือเล่นกนัในขณะท าการฝึก หรือเขา้แถวหรือรวมพล 
 ๔.๗ ไม่ยอมเขา้แถวหรือเขา้แถวชา้ เม่ือเรียกแถว 
 ๔.๘ ปัสสาวะไม่ถูกที ่
 ๔.๙ ไม่รักษามารยาทในการรับประทานอาหาร 
 ๔.๑๐ สูบบุหร่ีในระหวา่งการฝึกศึกษา 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



ผนวก ง (คณะกรรมการ หน่วยบัญชาการรักษาดนิแดน ที่มีอ านาจพิจารณาตัดคะแนน 
ความประพฤติ ความผิดอ่ืนๆ) ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 
      

 
 ๑. เสนำธิกำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน   ประธำน 
 ๒. รองเสนำธิกำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน                               รองประธำน 
 ๓. ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนพลนักศึกษำวิชำทหำร   
               หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน                                           กรรมกำร  
 ๔. นำยทหำรพระรัฐธรรมนูญ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน   กรรมกำร 
 ๕. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรฝึกและศึกษำ    
               หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน                                           กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 ๖. หัวหน้ำแผนก กองกำรฝึกและศึกษำ    
                หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน                                          กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก จ (บัญชีตัดคะแนนความประพฤติ) ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
บญัชีตดัคะแนนความประพฤตินกัศึกษาวชิาทหาร ชั้นปีที.่.................. 

หน่วย/กองร้อยที.่.........วนัที่..............เดือน............................พ.ศ................... 
สงักดัสถานศึกษาวชิาทหาร..................................................................จงัหวดั............................. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ฉ (บัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึก) ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดนิแดน 
ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
บญัชีรายช่ือนกัศึกษาวชิาทหารที่ขาดการฝึกของสถานศึกษาวชิาทหาร 

สถานศึกษาวชิาทหาร........................................................จงัหวดั.................................. 
วนัที่..............เดือน............................พ.ศ................... 

 

 
 
  ตรวจถูกตอ้ง 
 (ลงช่ือ)…………………………………… 
   (....................................................) 
 (ต าแหน่ง)..................................................... 
 



 
 

ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วย การเปิด - ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 

--------------------------------- 
 
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบังเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่ก าหนดไว้ จึงให้ก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การเปิด - ปิด สถานศึกษา
วิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การเปิด - ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๔ นิยามศัพท์  
  ๔.๑ นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 ๔.๒ นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ใช้ค าย่อว่า “ นศท. ” 
 ๔.๓ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ บุคคลที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ
ปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้ ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ
กองทัพบก โดยแยกประเภทได้ดังนี้.- 
  ๔.๓.๑ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของสถานศึกษา
วิชาทหาร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการฝึก เช่น บุคคลในต าแหน่งอธิการบดี, คณบดี, ผู้อ านวยการ, 
อาจารย์ใหญ่, ครูใหญ่, เจ้าของหรือผู้จัดการสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไป
ในส่วนราชการพลเรือน ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้ค าย่อ
ว่า “ ผกท.พ. ” 
 ๔.๓.๒ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ของสถานศึกษา
วิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลในข้อ ๔.๓.๑ เช่น อาจารย์, ครู, เจ้าหน้าที่บริหารหรือเจ้าหน้าที่อ านวยการ
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการปกครอง และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารโดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้ค าย่อ
ว่า “ ผกท. ” 

๔.๔ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนย์การเรียน, วิทยาลัย, สถาบัน, มหาวิทยาลัย, 
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
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 ๔.๕ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกโดย   
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร 
 ๔.๖ การฝึกวิชาทหาร หมายถึง การด าเนินการอันเกี่ยวกับการฝึกและกิจกรรมทหาร 
รวมทั้งการด าเนินการทางธุรการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ก าลังพลส ารองที่เหมาะสม 
 ๔.๗ การฝึก หมายถึง การหัด, การสอน, การอบรมวิชาทหารทั้งในและนอกห้องเรียน 
 ๔.๘ การฝึกภาคสนาม หมายถึง การฝึก, การหัด โดยนักศึกษาวิชาทหารที่จบการฝึกใน
ภาคปกติแล้ว ออกไปด าเนินการฝึกในภูมิประเทศ 
 ๔.๙ ปีการศึกษา หมายถึง ห้วงระยะเวลาที่ก าหนดการฝึกวิชาทหารในแต่ละปี โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน พฤษภาคม ของปีถัดไป 
 ๔.๑๐ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) หมายถึง หน่วยที่รับผิดชอบวางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน และก ากับดูแล การด าเนินการฝึกวิชาทหารเป็นส่วนรวมในนามของกองทัพบก โดยส่วนกลางใน
เขตพ้ืนทีม่ณฑลทหารบกที่ ๑๑ มี ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศศท.) เป็นหน่วยด าเนินการ 
 ๔.๑๑ มณฑลทหารบก (มทบ.) หมายถึง หน่วยที่รับผิดชอบการฝึกวิชาทหารในสว่นภูมิภาค 
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยม ีศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นหน่วยด าเนินการ 
 ๔.๑๒ หน่วยสนับสนุนการฝึก หมายถึง หน่วยของกองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และ 
ต ารวจตระเวนชายแดน ในเขตพ้ืนที่ซึ่งให้การสนับสนุนการฝึกวิชาทหารให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งด้านก าลัง
พล และอาวุธยุทโธปกรณ์ 
 ข้อ ๕  คุณลักษณะของสถานศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาที่จะขอเปิดการฝึกวิชาทหาร จะต้องมี
พ้ืนที่การฝึกและห้องเรียนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาวิชาทหาร สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการฝึกวิชาทหารทั้งในภาคปกติและภาคสนามได้  และพร้อมที่จะส่งเสริมและ
ให้การสนับสนุนกิจการนักศึกษาวิชาทหารได้ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, มณฑลทหารบก ก าหนด 
ตลอดจนให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในทางธุรการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้.- 
 ๕.๑ สถานศึกษาท่ีเปิดการสอนในภาคกลางวันตามปกติ หรือภาคค่ า 
 ๕.๒ สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท าการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายขึ้นไป 
 ๕.๓ สถานศึกษาที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือรับผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้นไป มีหลักสูตรการศึกษาตั้งแต ่๑ ปีขึ้นไป  
 ๕.๔ สถานศึกษาของเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดท าการสอน โดยรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ปีโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา
เอกชน หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว 
 ๕.๕ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าของทางราชการ หรือเอกชน ซึ่งอยู่ใน
ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าอนุปริญญาขึ้นไป 
สามารถขอเปิดการฝึกวิชาทหารได้ถึงชั้นปีที่ ๕ 
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 ข้อ ๖ การขอเปิดการฝึกวิชาทหาร 
  ๖.๑ สถานศึกษาท่ีประสงค์จะขอเปิดการฝึกวิชาทหาร ต้องประสานขอความเห็นชอบ
จาก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ในส่วนกลาง) หรือ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หน่วยฝึก- 
นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก (ในส่วนภูมิภาค) เมื่อได้รับความเห็นชอบจึงยื่นความจ านงผ่านการพิจารณา
ตาม สายการบังคับบัญชาของสถานศึกษาจนถึงกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงต้นสังกัด โดยระบุให้แน่ชัดว่า  
ต้องการเปิดการฝึกวิชาทหารถึงชั้นปีใด (ตามแบบในผนวก ก) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ คือ 
 ๖.๑.๑ หนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่อนุญาตให้
สถานศึกษานั้นเปิดสอนได้ 
 ๖.๑.๒ ส าเนาหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
รับรองวิทยฐานะของผู้ส าเร็จการศึกษา ยกเว้นสถานศึกษา ตามข้อ ๕.๒, ข้อ ๕.๓ และ ข้อ ๕.๔ 
 ๖.๑.๓ ระเบียบการสมัครเข้ารับการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖.๑.๔ หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖.๑.๕ แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานศึกษา 
 ๖.๒ สถานศึกษาที่ยื่นความจ านงขอเปิดการฝึกวิชาทหาร พร้อมทั้งได้ยื่นหลักฐานประกอบ 
ตามข้อ ๖.๑ แล้ว จะต้องแนบหนังสือรับรองที่จะให้ความร่วมมือกับ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, มณฑลทหารบก
ในเรื่องต่างๆ (ตามแบบใน ผนวก ข) และบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน 
สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน (ตามแบบใน ผนวก ค) ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๒.๑ ต้องจัดนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกวิชาทหารตามวัน, เวลา และสถานที่ที ่
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ มณฑลทหารบก ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 
 ๖.๒.๒ สนับสนุนห้องเรียน, สนามฝึก และอ่ืนๆ ตามที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 
หรือ มณฑลทหารบก ร้องขอ 
 ๖.๒.๓ ต้องจัดครู - อาจารย์ เป็นผู้แทนของสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหารพิเศษ  และ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ในการติดต่อประสานงานปกครองบังคับบัญชา และท าการฝึก
วิชาทหารเบื้องต้นแก่ นักศึกษาวิชาทหาร ในสถานศึกษาของตนเอง 
 ๖.๒.๔ สถานศึกษาต้องน าการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการ
ฝึกวิชาทหารเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๖.๒.๕ สถานศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษา
ร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยรับผิดชอบการฝึก
วิชาทหารในการพัฒนาการฝึก และสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นแกนน าใน
การท ากิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เสริมสร้างลักษณะผู้น าให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นประโยชน์ต่อสถาบันชุมชน 
ผู้ปกครอง และตัวนักศึกษาวิชาทหาร อย่างต่อเนื่องตลอดห้วงการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
 ๖.๓ สถานศึกษาที่มีคุณลักษณะ ตามข้อ ๕.๑ - ๕.๔ จะขอเปิดการฝึกวิชาทหารได้จนถึง
ชั้นปีที่ ๓ ส าหรับสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะ ตามข้อ ๕.๕ จะขอเปิดการฝึกวิชาทหารได้จนถึงชั้นปีที่ ๕ 
  
 
 
 
 
 

 



-๔- 
 
 ๖.๔ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) จะพิจารณา
การขอเปิดการฝึกวิชาทหารของสถานศึกษาต่างๆ โดย กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารจะรวบรวมรายงาน
ความเห็นชอบจาก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) มณฑลทหารบก (ส่วนภูมิภาค) และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานน าเสนอผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร
ในปีการศึกษาถัดไป โดยออกเป็นประกาศแล้วแจ้งให้สถานศึกษา และกระทรวงต้นสังกัด, หน่วยงานของรัฐ   
ที่รับผิดชอบสถานศึกษาวิชาทหารนั้นๆ และ มณฑลทหารบก ทราบ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ข้อ ๗ การปิดสถานศึกษาวิชาทหาร หนว่ยบัญชาการรักษาดินแดน พิจารณาประกาศปิดสถานศึกษา
วิชาทหารในกรณีดังต่อไปนี้.- 
 ๗.๑ ขาดคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ ๕ 
 ๗.๒ ไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกวิชาทหารตามค ารับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง
การเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งให้ไว้ใน
ข้อ ๖.๒ 
 ๗.๓ มีเจตนามุ่งหาผลประโยชน์จากการฝึกวิชาทหาร ซึ่งเป็นไปในทางที่ขัดกับเจตนารมณ์
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
 ๗.๔ มีเจตนาที่จะปกปิดหรือช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดคุณลักษณะ และคุณสมบัติให้สมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๗.๕ กระทรวงต้นสังกัด, หน่วยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบสั่งปิดสถานศึกษาวิชาทหารนั้นๆ 
 ๗.๖ สถานศึกษาวิชาทหารขอปิดการฝึกวิชาทหาร 
 ๗.๗ ไม่มีนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี 
 ๗.๘ นักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่ของสถานศึกษาวิชาทหาร กระท าการอันเป็นเหตุที่ก่อให้ 
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบก หรือ ประเทศชาติ 
 ๗.๙ การสั่งปิดสถานศึกษาวิชาทหาร อาจจะสั่งปิดชั่วคราวมีก าหนด หรือปิดตลอดไป
โดยไม่มีก าหนด ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยข้อเสนอของกองทะเบียน- 
พลนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้พิจารณาในการสั่งปิดให้ด าเนินการ ดังนี้.- 
 ๗.๙.๑ ให้ด าเนินการปิดตามล าดับปีละชั้น จนถึงชั้นปีสุดท้าย 
 ๗.๙.๒ นักศึกษาวิชาทหาร ที่ก าลังศึกษาอยู่คงให้รับการฝึกวิชาทหารได้จนจบชั้น
สุดท้ายของสถานศึกษาวิชาทหาร 
 ๗.๙.๓ นักศึกษาวิชาทหาร ที่โอนย้ายมาจากสถานศึกษาวิชาทหารอ่ืนๆ จะไม่รับเข้า
ฝึกวิชาทหารในสถานศึกษาวิชาทหารที่ถูกสั่งปิด 
 ข้อ ๘ การขอเปิดการฝึกวิชาทหารใหม่สถานศึกษาวิชาทหารที่ถูกสั่งปิด เมื่อจะขอเปิดการฝึก-
วิชาทหารใหม่จะต้องด าเนินการดังนี้.- 
 ๘.๑ สถานศึกษาวิชาทหารที่ถูกสั่งปิดชั่วคราว ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงตรงมายัง 
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนกลาง ส าหรับสถานศึกษาวิชาทหาร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นค าร้องผ่านมณฑล
ทหารบก จนถึง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
  
 
 
 
 
 



-๕- 
 
 ๘.๒ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ถูกสั่งปิดโดยไม่มีก าหนดให้ยื่น
ค าร้องแสดงความจ านงเช่นเดียวกับสถานศึกษาที่ขอเปิดการฝึกวิชาทหารใหม่ ตามเงื่อนไขใน ข้อ ๖ 
 ข้อ ๙ สถานศึกษาวิชาทหารที่จะขยายชั้นการฝึกวิชาทหารให้สูงขึ้นจากเดิม ต้องด าเนินการขอ
ขยายชั้นการฝึกวิชาทหารต่อ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีหลักฐานการอนุญาตให้ขยายหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการแนบมาด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะได้ประกาศ
ขยายชั้นการฝึกวิชาทหารให้แก่สถานศึกษาวิชาทหารนั้นๆ ต่อไป ส าหรับในส่วนภูมิภาคให้เสนอผ่าน มณฑล
ทหารบก ถึง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 ข้อ ๑๐ สถานศึกษาวิชาทหารที่เปลี่ยนชื่อเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพโดยได้รับอนุญาต
จากกระทรวงต้นสังกัดแล้ว จะต้องแจ้งให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, มณฑลทหารบก พร้อมแนบหลักฐาน
การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานภาพดังกล่าวมาด้วย เพ่ือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะได้ออกประกาศแก้ไข
ให้ถูกต้องตรงกัน  
 ข้อ ๑๑ ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ มณฑลทหารบก ถือปฏิบัติตามระเบียบหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน ฉบับนี้ โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๒ ให้ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รักษาการให้เป็น  
ไปตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่   ๒๐   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  
     ( ลงชื่อ) พลโท  วิโรจน์   วิจิตรโท  
                   ( วิโรจน์   วิจิตรโท ) 
     ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ก ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
แบบค าร้องขอเปิดการฝึกวิชาทหาร 

ผนวก ก 
เขียนที่...................................................... 

วันที่..................เดือน...........................พ.ศ.................. 
 
 
เรื่อง ขอเปิดการฝึกวิชาทหาร 

เรียน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่อนุญาตให้เปิดการสอน 
 ๒. ส าเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับรองวิทยฐานะของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ของกระทรวงศึกษาธิการ เว้นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. ระเบียบการสมัครเข้ารับการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. หลักฐานการใช้หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสถานศึกษา 

 ๑. ข้าพเจ้า.....................................................ต าแหน่ง..................................................มีความ
ประสงค์ขอให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ด าเนินการให้สถานศึกษา........................................เปิดการฝึก
วิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่...............ถึงชั้นปีที่...............ตั้งแต่ปีการศึกษา..................................... 
 ๒. สถานศึกษาเปิดการสอนระดับ................................................................................. 
 ๓. เป็นสถานศึกษาของ...................................สังกัด.................................................มีหลักสูตร
การศึกษา......................ปี 
 ๔. เป็นสถานศึกษาประเภท.........................สอนตามหลักสูตรของ............................... 
 ๕. เป็นสถานศึกษาที่เปิดการสอนภาค................มีเวลาสอนวันละ...................ชั่วโมง 
ตั้งแต.่......................ถึง........................... 
 ๖. สามารถส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามวัน, เวลา และสถานที่ที่ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน หรือ มณฑลทหารบก ก าหนดได้ 
 ๗. จะจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมนักศึกษาวิชาทหาร และจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน 
จ านวน.................นาย ได้แก่ 
 ๗.๑ .............................................................. 
 ๗.๒ .............................................................. 
 ๘. สามารถจัดห้องเรียนที่บรรจุนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการสอนได้ประมาณ .............คน 
และมีสนามฝึกกว้างขวาง สามารถท าการฝึกได้ประมาณ...................คน 
 ๙. สามารถให้การสนับสนุนในเรื่อง เครื่องเขียนแบบพิมพ์ และอุปกรณ์การฝึกวิชาทหาร 
ตามท่ี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ มณฑลทหารบก ร้องขอได ้
 
 
 
 

 
 

 



-๒- 
 

 ๑๐. สามารถกวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด และควบคุมความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหาร ให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
 ๑๑. ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษา
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม หรือเทียบเท่า ตั้งแต ่๑.๐ ขึ้นไป มีความประสงค์เข้ารับการฝึก 
วิชาทหารในชั้นปีที่ ๑ จ านวน..............คน ชั้นปีที่ ๒ - ๕ จ านวน................คน- ๒ 
 ๑๒. ที่ตั้งสถานศึกษา.....................................................................อยู่ที.่........................ 
เลขที.่........................ตรอก.............................ซอย....................................ถนน......................................... 
ต าบล.........................................อ าเภอ...........................................จังหวัด................................................ 
หมายเลขโทรศัพท.์.............................ระยะทางจากสถานศึกษาถึงหน่วยรับผิดชอบการฝึก...................... 
ประมาณ........................กิโลเมตร 
 ๑๓. ข้าพเจ้า.........................................................ขอรับรองว่า เมื่อ หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน ได้เปิดการฝึกวิชาทหารให้กับสถานศึกษาแห่งนี้แล้ว สถานศึกษาจะปฏิบัติตามระเบียบ 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการฝึกวิชาทหารทุกประการ 
 ๑๔. ถ้าปรากฏว่า การปฏิบัติของสถานศึกษา มิเป็นไปตามข้อความที่ได้ตกลงไว้ในค าขอนี้ 
สถานศึกษายินดีให ้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมฉะนั้น  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 ลงชื่อ................................................................ 
 (.............................................................)  
 (ต าแหน่ง)........................................................  
 
 
หมายเหตุ  - หากมีข้อสงสัยประการใด สถานศึกษาส่วนกลาง ติดต่อสอบถามได้ที่ ผจพ.กศท.นรด.
สถานศึกษาส่วนภูมิภาค  
  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศฝ.นศท. หรือ นฝ.นศท. ที่สถานศึกษานั้นๆ ตั้งอยู่ 
 - การยื่นค าร้อง ให้ หัวหน้าสถานศึกษา หรือ เจ้าของสถานศึกษา ลงนามยื่นค าร้องได้แต่เพียงผู้เดียว 
 - การค านวณนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามข้อ ๑๑ จะต้องค านวณให้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงด้วย 
 - สถานศึกษาขอเปิดการฝึกวิชาทหารปีการศึกษาใด ให้ยื่นค าร้องถึง กระทรวงกลาโหม ภายใน ๓๐ 
พฤศจิกายน ก่อนปีการศึกษาท่ีขอเปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
แบบหนังสือรับรองของสถานศึกษา 

เขียนที่....................................................... 
วันที่..................เดือน...........................พ.ศ.................... 

เรื่อง ค ารับรองในการฝึกวิชาทหาร 

เรียน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 ข้าพเจ้า.....................................................ต าแหน่ง........................................................ 
สถานศึกษา........................................................................................ขอรับรองว่า 
 ๑. สถานศึกษาจะให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ครูฝึกของศูนย์การ
นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก..................................และปฏิบัติตามระเบียบของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทุกประการ 
 ๒. จะจัดครู อาจารย์ รับผิดชอบในการฝึกวิชาทหาร และให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผกท.พ.และ ผกท. เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ช่วยเหลือในการฝึกเบื้องต้นแก่ นศท. ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน ก าหนด 
 ๓. สามารถจัด นศท. ให้เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ได้ดังนี.้- ( ให้ใส่ / ลงใน [ ] ) 
 [ ] ให้ นศท. เข้ารับการฝึกวิชาทหาร สัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละ ๔ ชั่วโมงในวันเวลาราชการ 
(เฉพาะสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้ที่ตั้งศูนย์การฝึก หรือหน่วยฝึก) 
 [ ] ให้ นศท. เข้ารับการฝึกวิชาทหารในห้วงติดต่อ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน (เฉพาะ
สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลที่ตั้งศูนย์การฝึก หรือหน่วยฝึก) หากปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามค ารับรองนี้ 
ข้าพเจ้ายินดีให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, มณฑลทหารบก……….และ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
พิจารณาด าเนินการต่อสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมต่อไป  
 ฉะนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     ขอแสดงความนับถือ 
  
 ลงชื่อ................................................................ 
 (.............................................................)  
 (ต าแหน่ง)........................................................  
 (สถานศึกษา)...................................................  
          (หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ผนวก ค ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
บันทึกข้อตกลงของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน 

สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน 
 
 บันทึกข้อตกลงของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขันสถานศึกษา
ร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ฉบับนี้ท าขึ้น........................................................................................................  
แขวง/ต าบล ....................................... เขต/อ าเภอ ......................................... จังหวัด........................................ 
เมื่อวันที่ ............. ดือน ......................พ.ศ. .................ระหว่าง .....................(นามหน่วยค าเต็ม)......................... 
โดย ........ (ยศ ชื่อ นามสกุล) ........ ต าแหน่ง ........ (ผู้บัญชาการ / ผู้บังคับการ) ........ ซึ่งต่อไปในบันทึก
ข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ .................(นามหน่วยค าเต็ม)...............”ฝ่ายหนึ่งกับ..............(ชื่อสถานศึกษา)............... 
ตั้งอยู่เลขที่ ...................... แขวง/ต าบล ...........................เขต/อ าเภอ .............................จังหวัด......................... 
โดย ......... (ชื่อ นามสกุล) .......... ต าแหน่ง .......... (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) ........... ซึ่งต่อไปในบันทึก
ข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ สถานศึกษา ” อีกฝ่ายหนึ่ง......................... (นามหน่วยค าเต็ม) ....................... และ 
สถานศึกษา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ ๑ สถานศึกษา ตกลงเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วม
ใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความแข็งขัน และด าเนินการอย่างมีระบบ 
สามารถส่งเสริมการฝึก การปกครอง และดูแลนักศึกษาวิชาทหารได้เป็นอย่างดี และตกลงจะให้การสนับสนุน
จัดบุคลากรผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และ
นักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษา รวมทั้งอุปกรณ์พัฒนาเครื่องช่วยฝึกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามห้วงเวลา
การปฏิบัติที.่............................. (นามหน่วยค าเต็ม) .......................... จะก าหนด 
 ข้อ ๒ สถานศึกษาตกลงน าการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการฝึกวิชาทหารเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๔ หากปรากฏว่าสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  สถานศึกษายินดีให้
.......................... (นามหน่วยค าเต็ม) .......................... ส่งเรื่องให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
พิจารณาประกาศปิดสถานศึกษาวิชาทหารตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การเปิด – ปิด
สถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ อ่านแล้วเห็นว่ามีข้อความ
ถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
  
 
 
 ลงชื่อ .................................................. (ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ) 
                                                           (.............................................)  
 ลงชื่อ .................................................. ผู้อ านวยการ 
                                                           (.............................................)  
 ลงชื่อ .................................................. พยาน 
                                                           (.............................................)  
 ลงชื่อ .................................................. พยาน 
                                                           (.............................................)  

 
 
 



 
 
 
 

ผนวก ง ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาขอเปิดการฝึกวิชาทหาร 

 
(ชื่อสถานศึกษา) ....................................................................................................................................... 
 ๑. สถานศึกษาท่ีขอเปิดการฝึกวิชาทหารใหม่ มีคุณลักษณะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก าหนดทุกประการ 
 ๒. หน่วยมีความพร้อมในการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.- 
 ๒.๑ สามารถฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับสถานศึกษาท่ีขอเปิดใหม่ ในปีการศึกษา 
............................ เป็นต้นไป 
 ๒.๒ ที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ห่างจากสถานที่ฝึก ............................................................. 
ประมาณ ....................... กิโลเมตร ซึ่งอยู่ห่างจาก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือ หน่วยฝึกนักศึกษา  
วิชาทหาร ประมาณ ....................... กิโลเมตร 
 ๒.๓ เมื่อเปิดการฝึกวิชาทหารแล้ว หน่วยสามารถจัดการฝึกได้ แบบ ........................... 
 ๓. สถานศึกษายินดีที่จะส่งครู, อาจารย์ รับผิดชอบในการฝึกวิชาทหารให้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือ
ท าหน้าที่ช่วยเหลือการฝึกเบื้องต้นแก่ นักศึกษาวิชาทหาร ตาม ที่ก าหนดไว้ในหนังสือรับรองของสถานศึกษาและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยเข้าร่วมโครงการ “ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน 
สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ” 
 
 (ลงชื่อ) ...................................................  
 ( .............................................. ) 
 (ต าแหน่ง) ..............ผบ.หน่วย................. 
 



 
ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

------------------------------ 
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ และ ค าสั่งกองทัพบก ที่ ๑๙๒/๒๕๖๑ เรื่อง การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือให้การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร บังเกิดผลดีตามนโยบาย
ของทางราชการที่ก าหนดไว้ จึงให้ก าหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบหนว่ยบัญชาการรักษาดนิแดน ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “นักศึกษาวิชาทหาร” หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนดใช้ค าย่อว่า “นศท.” 
 “การฝึกวิชาทหาร” หมายถึง การด าเนินการอันเกี่ยวกับการฝึกศึกษาและกิจกรรมทหาร 
รวมทั้งการด าเนินการทางธุรการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ก าลังพลส ารองที่เหมาะสม  
 “การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์” หมายถึง การท าให้เกิดขึ้นและเพ่ิมพูนจิตส านึก 
ค่านิยม และทัศนคติ ซึ่งน าไปสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธา ในการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๕ ให้ ผู้อ านวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น
ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ ๖ วัตถุประสงค์การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ 
   (๑) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาวิชาทหาร ตระหนักในความส าคัญของสถานบันพระมหา-
กษัตริย์ มีความซาบซึ้งเกิดจิตส านึกขึ้นในจิตใจของตนเองที่จะปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ด ารงรักษาอุดมการณ์ไว้อย่างมั่นคงเหนียวแน่นตลอดไปในเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 

 
 
 
 
 

-ร่าง- 



-๒- 
 
 (๒) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตใจมุ่งมั่นในการเป็นก าลังพลส ารอง  
ที่ด ีมีความกล้าหาญ รู้รักสามัคคี เสียสละเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 (๓) เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เกิดแรงจูงใจ มีความภาคภูมิใจ 
 (๔) เพ่ือส่งเสริมทัศนคติให้นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน 
และประชาชนทั่วไปบนพ้ืนฐานสิทธิหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด รวมทั้งยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หมวด ๒ 
เป้าหมายในการด าเนินการ 

 ข้อ ๗ เป้าหมายในการด าเนินการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ 
 (๑) นักศึกษาวิชาทหารทุกนายต้องทราบความหมาย และมีความเข้าใจเนื้อหาของแนว
ทางการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ 
 (๒) นักศึกษาวิชาทหารทุกนายเกิดความตระหนัก เกิดจิตส านึก และสร้างเสริมอุดมการณ์
ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และด ารงรักษาอุดมการณ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงตลอดไป 
ไม่หวั่นไหว หรือล้มเลิกอุดมการณ์ เมื่อได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 

หมวด ๓ 
การด าเนินการ 

 ข้อ ๘ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ เพ่ือปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 (๑) จัดโต๊ะหมู่ ๗ ถวายเครื่องราชสักการะ (เฉลิมพระเกียรติ) พร้อมธงชาติส าหรับโต๊ะ
ตัวบนสุดวางพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ๒๐ เซนติเมตร คูณ ๒ เมตร 
๔๐ เซนติเมตร) ส่วนโต๊ะตัวรองตรงกลางและด้านข้างวางพานพุ่ม ส่วนตัวล่างสุด ด้านหน้าวางกระทงดอกไม้ 
ธูปเทียนแพ โดยพิจารณาจัดในสถานที่ที่เหมาะสม เพ่ือจัดพิธีถวายราชสักการะ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารม ีและบทเพลงเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และการจัด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
 (๒) จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ บริเวณ
หน้าที่รวมพลหรือห้องเรียน และมีพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ ยกเว้น ผู้นับถือศาสนา
อ่ืน และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้ง ก่อนเริ่มการปฏิบัติในที่รวมพลหรือเริ่มท าการสอน 
 (๓) จัดท าแผ่นภาพ (ไวนิล) ขนาดใหญ่ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจส าคัญทีส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติเพ่ือปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ โดยจัดท าให้สวยงามและ
สมพระเกียรติติดตั้งภายในหน่วยฝึกวิชาทหารในบริเวณท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได้เด่นชัด 
 (๔) จัดท าพระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ติดตั้งภายในบริเวณที่รวมพล ห้องเรียน และบริเวณที่จัดเป็น
สถานที่พักผ่อนของนักศึกษาวิชาทหาร 
  
 
 
 
 
 

 



-๓- 
 
 (๕) ให้ครูฝึกชี้แจงและปลูกจิตส านึกในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาท ีก่อนการฝึกหรือการสอนประจ าชั่วโมง โดยเน้นถึงความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ในอดีตจวบจนกระทั่งใน
ปัจจุบัน 
 (๖) เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระปรีชาสามารถของบูรพ-
มหากษัตริยาธริาชเจ้าของไทยในอดีตจนถึงสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปกป้อง
รักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยมาจนปัจจุบัน โดยมอบเป็นงานให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกในแต่ละวัน 
หรือแต่ละสถานศึกษาหมุนเวียนมาจัดบอร์ดนิทรรศการในห้องเรียน หรือสถานที่ที่หน่วยฝึกวชิาทหารก าหนดให้ใช้ใน 
การประชาสัมพันธ์ 
 (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันส าคัญหรือในโอกาสต่างๆ 
โดยให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาชนในพื้นท่ี 
 ข้อ ๙ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ในการเป็นก าลังพลส ารองที่ดี 
 (๑) การปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหารก่อนการฝึกและภายหลังจบการฝึกเพ่ือให้
นักศึกษาวิชาทหารเกิดความซาบซึ้ง เกิดจิตส านึกในหน้าที่ก าลังพลส ารองที่มีต่อประเทศชาติ 
 (๒) ให้ครูฝึกชี้แจงเน้นย้ าเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาวิชาทหารให้สง่างามสะอาดเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด และท าการฝึกทบทวนท่าเคารพในโอกาสต่างๆ โดยใช้เวลาประมาณ ๕ นาที 
ภายหลังจบการฝึกหรือการสอนประจ าชั่วโมง 
 (๓) การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีอุดมการณ์ทหารของครูฝึก เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
วิชาทหารมีจิตส านึกที่จะสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  โดยเป็น
ตัวอย่างในเรื่อง การแต่งกาย เครื่องหมาย รองเท้า การสวมหมวก การแสดงความเคารพ รวมทั้งละเว้นการ
ปฏิบัติทั้งปวง ซึ่งจะน าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและกองทัพบก เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อนักศึกษาวิชาทหาร 
 (๔) การปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ด้วยความยุติธรรม ยกย่องและส่งเสริม
นักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความส านึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่รวมทั้งต้องว่ากล่าวตักเตือน
ลงโทษผู้กระท าความผิด ตามควรแก่กรณี โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย
มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการปกครองบังคับบัญชาที่เป็นธรรมซึ่งจะส่งผลทางด้านจิตใจให้นักศึกษาวิชาทหารมี
จิตส านึกที่จะสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดขึ้น และสามารถด ารงรักษาอุดมการณ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมั่นคง
ตลอดไป 
 ข้อ ๑๐ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร 
 (๑) การอบรมชี้แจงเพ่ือสร้างทัศนคติให้นักศึกษาวิชาทหารมีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่
สวมใส่ มีวินัยการแสดงความเคารพ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
  (๒) การส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้น าหรือฝึกให้ท าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความมีลักษณะผู้น า 
และความเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
  
 
 



 
-๔- 

 
 ข้อ ๑๑ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 
 (๑) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีความสามัคคีภายใน
หมู่คณะ รู้จักเสียสละและอุทิศตน เพ่ือช่วยเหลือสังคมส่วนรวม โดยการอบรมให้ความรู้หลักสูตรจราจร  หลักสูตร
การบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรพยาบาล หรือหลักสูตรอ่ืนในขีดความสามารถที่หน่วยสามารถด าเนินการได้ 
รวมทั้งให้สามารถน าไปขยายผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมของตนเองได้ 
 (๒) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารรู้จักการเสียสละและ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการบริจาคโลหิตและการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือชุมชนและสังคม เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีจิตอาสา พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวมในทุกโอกาสที่สามารถกระท าได้ 
 (๓) ยกย่องและส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีจิตอาสา 
โดยการประกาศชมเชยให้สังคมรับทราบ เพ่ือโน้มน้าวให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 ข้อ ๑๒ ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก มีอ านาจในการออกรายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหารได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่   ๒๐    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
   (ลงชื่อ) พลโท  วิโรจน์   วิจิตรโท  
                                                                        ( วิโรจน์   วิจิตรโท ) 
                                                            ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
  



 
 

ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วย เครื่องหมายพิเศษส าหรับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  

และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

---------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ กองทัพบก ได้อนุมัติให้
ประดับเครื่องหมายพิเศษเพ่ือเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก และได้รับ
การแต่งตั้งเป็น ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
ที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพ่ือสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นในกิจการนักศึกษาวิชาทหาร จึงให้ก าหนด
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยเครื่องหมายพิเศษส าหรับ     
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ ระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย ด้วยเครื่องหมายพิเศษส าหรับ
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ ”  
 ข้อ ๔ ลักษณะ ชนิด และการประดับเครื่องหมายพิเศษที่ใช้ประดับเครื่องแบบส าหรับผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบฉบับนี้ 
 ข้อ ๕ นิยามศัพท์ 
 ๕.๑ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ บุคคลที่กองทัพบกแต่งตั้งข้ึนเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ
ปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้ ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ
กองทัพบก โดยแยกประเภทได้ดังนี้.- 
 ๕.๑.๑ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับ
ผู้บริหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง และการฝึก เช่น บุคคลในต าแหน่ง
อธิการบดี, คณบดี, ผู้อ านวยการ, อาจารย์ใหญ่, ครูใหญ่, เจ้าของหรือผู้จัดการสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไปในส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร โดยได้รับการแต่งตั้ง
จากกองทัพบก ใช้ค าย่อว่า “ผกท.พ.” 
 ๕.๑.๒ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของสถานศึกษา
วิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคล ในข้อ ๔.๑.๑ เช่น อาจารย์, ครู, เจ้าหน้าที่บริหาร หรือเจ้าหน้าที่อ านวยการ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองบังคับบัญชา และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก 
ใช้ค าย่อว่า “ผกท.”  
  
 
 
 

 



-๒- 
 
 ๕.๑.๓ ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ของ
สถานศึกษาวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลใน ข้อ ๔.๑.๒ โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้ค าย่อ
ว่า “ผช.ผกท.” 
 ๕.๒ เครื่องหมายพิเศษ หมายถึง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่กองทัพบกอนุมัติให้กับบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 ข้อ ๖ เครื่องหมายพิเศษส าหรับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร มีลักษณะเป็นดาวหกเหลี่ยม ขนาด
กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบ มีกงจักรซ้อนอยู่บนดาวและเครื่องหมายเพชราวุธซ้อนอยู่บนกงจักร 
ท าด้วยโลหะสีทองหรือปักด้วยไหมสีเหลืองหรือสีทอง เว้นตรงส่วนเข็มเพชราวุธเป็นโลหะสีเงิน หรือปักด้วยด้าย 
หรือไหมสีขาว หรือสีเงิน ส่วนช่องว่างระหว่างช่อชัยพฤกษ์และดาวโดยรอบมีสีตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 ๖.๑ ต าแหน่งผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ สีม่วง 
 ๖.๒ ต าแหน่งผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร สีแดง 
 ๖.๓ ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร สีฟ้า 
 ข้อ ๗ ชนิดของเครื่องหมายพิเศษ มี ๒ ชนิด คือ ชนิดโลหะ และ ชนิดปัก 
 ข้อ ๘ การประดับเครื่องหมายพิเศษ 
 ๘.๑ เครื่องหมายชนิดโลหะ ใช้ประดับเครื่องแบบชุดปกติ ส าหรับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร
ชาย ให้ประดับที่ก่ึงกลางกระเป๋าขวาเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ส าหรับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง ให้ประดับที่
กึ่งกลางเหนือป้ายชื่อ ๑ เซนติเมตร 
 ๘.๒ เครื่องหมายชนิดปัก ใช้ประดับเครื่องแบบฝึก ส าหรับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารชาย
และหญิง ให้ประดับที่ก่ึงกลางกระเป๋าด้านขวาเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว 
 ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายพิเศษ 
 ๙.๑ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก 
 ๙.๒ กองทัพบกแต่งตั้งให้เป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และ
ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  
 ข้อ ๑๐ ให้ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รักษาการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่   ๒๐   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

         (ลงชื่อ) พลโท  วิโรจน์   วิจิตรโท  
         ( วิโรจน์   วิจิตรโท ) 
       ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
 
 
 
 
 
 

 



เครื่องหมายพิเศษส าหรับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
-------------------------------------- 

 
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๑

(สําเนา) 

 
พระราชบัญญัติ 

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.๒๕๒๑ 

.................................................. 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
เป็นปีที่ ๓๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเคร่ืองแบบผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า "พระราชบัญญัติเครือ่งแบบ นักศึกษาวิชาทหารและ
เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑" 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป [รก.๒๕๒๑/๘๗/๑๓/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๑]  
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
  "เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร" หมายความว่า เครื่องแบบทั้งหลาย ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงให้นักศึกษาวิชาทหารแต่ง 
  "เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร" หมายความว่า เครื่องแบบ ทั้งหลายที่กําหนดใน
กฎกระทรวงให้ผู้กํากับนักศกึษาวิชาทหาร ผู้ช่วย ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หรอืผู้กํากับนักศึกษาวิชา
ทหารพิเศษแต่ง  
  มาตรา ๔ ประเภท ชนิด และลักษณะของเคร่ืองแบบนักศึกษา วิชาทหารหรือเคร่ืองแบบผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารว่าจะสมควรอย่างไร  แต่งได้ในโอกาสใด และเง่ือนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่
กําหนดใน กฎกระทรวง  
  มาตรา ๕ ผู้ใดไมม่ีสทิธิแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารหรือ เครื่องแบบผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร แต่งหรือแต่งเลียนเคร่ืองแบบ นักศึกษาวิชาทหาร หรือเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชา
ทหาร โดย เจตนาให้ผู้อ่ืนหลงเช่ือว่าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กํากับนักศึกษา วิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กํากับ



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๒

นักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้กํากับนักศึกษา วิชาทหารพิเศษ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือ ปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้กระทําได้กระทําภายใน เขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎ
อัยการศึกหรือในเวลาสงคราม หรือเพ่ือกระทํา ความผิดทางอาญา ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงห้าปี 
หรือปรับ ต้ังแต่สองพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  
  มาตรา ๖ ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม พระราชบัญญัติน้ี และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม พระราชบัญญติัน้ี 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้  
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์  
          นายกรัฐมนตรี  
 __________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจาก ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วย
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเคร่ืองแบบ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร สมควรกําหนดเครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหาร และเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารขึ้นและมีบทบัญญัติคุม้ครองเพ่ือ มิให้บุคคล
อ่ืนผู้ไม่มีสทิธิแต่งเคร่ืองแบบหรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบ นักศึกษาวิชาทหาร หรือเคร่ืองแบบผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร จึงจําเป็น ต้องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
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(สําเนา) 
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
และเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
-------------------------  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชา
ทหารและเครือ่งแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎ 
กระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลกิกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษา
วิชาทหารและเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 ข้อ ๒ ประเภท ชนิด และลักษณะของเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารและเคร่ืองแบบผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนโอกาสและเง่ือนไขในการแต่งเคร่ืองแบบ 
ให้เป็นไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
  

หมวด ๑ 
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารชาย 

ส่วนที่ ๑ 
ประเภทของเคร่ืองแบบ 

  
 ข้อ ๓ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารชาย มี ๒ ประเภท คือ 
   (๑) เครื่องแบบปกติ 
   (๒) เครื่องแบบฝึก 
 ข้อ ๔ เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
   (๑) หมวกหนีบสีกากีแกมเขยีว 
   (๒) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว 
   (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ 
   (๔) เขม็ขัดสีกากีแกมเขียว 
   (๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผกูเชือก 
  ข้อ ๕ เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
    (๑) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
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    (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 
    (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก 
    (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
    (๕) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๒ 

ชนิดและลักษณะของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๖ หมวก มี ๓ ชนิด คือ 
  (๑) หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว มีสาบโดยรอบป้ายเฉียงจากทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย และ
ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้า ๔ ซม. มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กริมบนของสาบหมวกมี
ขลิบ กว้าง ๐.๕ ซม. ทําด้วยแถบสีนํ้าเงินเข้ม 
  (๒) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว เป็นหมวกทรงกลมทําด้วยผ้าสักหลาด หรือเสิรจ์ หรือวัตถุ
เทียมเสิร์จสีกากีแกมเขียว ไมม่ีตะเข็บ ขอบหมวกหุ้มด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา กว้าง ๑ ซม. ด้านหน้า
ข้างซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้าหมวกขนาดใหญ ่
  (๓) หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกม เขียวของทหารบก ใน
บางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได้ 
  ข้อ ๗ เสื้อ ม ี๒ ชนิด คือ 
  (๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขยีวแขนยาว เป็นเสื้อคอพับตัวเสื้อผ่าอกตลอดมี สาบกว้าง ๓ ซม. ทีค่อ
และแนวสาบมดุีม ๖ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุมที่อกมกีระเป๋าปะข้างละ ๑ 
กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็น
รูปตัดพองาม ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลม
แบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. ทาํด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อน้ีให้สอดชายเสื้อไว้ภายใน
กางเกง และใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสกีากีแกมเขียวหรือสขีาวประกอบด้วย 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว เป็นเสื้อคอเปิด ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด 
ไม่มีสาบ ที่คิดและแนวอกมีดุม ๖ ดุม แขนยาวรูปทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋าไม่มีแถบ 
มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ดุม
ทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม. ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว ชายเสือ้ตัดตรงไม่มีเว้า เมื่อ
สวมเสื้อน้ีใหส้อดชายเสื้อไว้ ภายในกางเกง และใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย การ
พับแขนเสื้อกระทํา ได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราวถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้าง
ประมาณ ๗ ซม. 
  ข้อ ๘ กางเกง มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า 
๑๘ ซม. และไม่เกิน ๒๖ ซม. ขอบเอวมหี่วงสําหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ๗ ห่วง ทําด้วยผ้าสี
เดียวกับกางเกง ที่แนวตะเขบ็กางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็น
กระเป๋าเจาะก็ได้ 
  (๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบ
ปกติ เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก 
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ก้นกระเป๋าตัดตรง และด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม มีปกกระเป๋า
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดําหรือรองเท้าเดินป่า 
ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้า 
  ข้อ ๙ เขม็ขัดสีกากีแกมเขียว ทําด้วยด้ายหรือไนล่อนถักสีกากีแกมเขียวกว้าง ๓ ซม. หัวเข็มขัดทาํ
ด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนปลายมน กว้าง ๓.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. พ้ืนเกลี้ยง มีรูป 
เครื่องหมายกรมการรักษาดินแดนอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์ดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัว เข็มขัด ไม่มีเข็มสําหรับสอดรู 
ปลายสายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง ๑ ซม. ใช้คาดทับ ขอบกางเกงโดยให้สายเข็มขัดสอดไว้ภายในห่วง
กางเกง 
  ข้อ ๑๐ รองเท้า มี ๓ ชนิด คือ 
  (๑) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํามีรูสําหรับร้อยเชือกไม่
น้อยกว่าสองคู่ และไม่เกินหกคู่ ส้นใหญแ่ละสูงพอสมควร 
  (๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก เว้นแต่มีหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังหุ้มเลยข้อเท้าประมาณครึ่งน่อง มีรูสําหรับร้อยเชือกมากกว่าหกคู่ 
  (๓) รองเท้าเดินป่า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา เว้นแต่ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดําประกอบผ้าสีกากีแกมเขียว 
  รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย 
  ข้อ ๑๑ ถุงเทา้ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ถุงเท้าสีดํา ใช้ประกอบรองเท้าหุ้มส้นสดํีา ชนิดผูกเชือก รองเท้า สูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้า
เดินป่า 
  (๒) ถุงเท้าสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
อินทรธนู เคร่ืองหมาย และปา้ยช่ือ 

 
  ข้อ ๑๒ อินทรธนู เป็นอินทรธนูอ่อนทําด้วยผ้าชนิดและสเีดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจาก
ทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๕ ซม. เย็บติดกับไหล่เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว 
ด้านคอ กว้าง ๔ ซม. ตอนปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม บนอินทรธนูไม่มีรอยเย็บเป็นลวดลาย 
  ข้อ ๑๓ เครื่องหมายช้ันปีการศึกษา เป็นตัวเลขไทย สูง ๑ ซม. ทําด้วยโลหะสีทองตัวแบนติดที่แนว
กลางอินทรธนูทั้งสองข้าง ให้ด้านบนของตัวเลขอยู่ทางด้านคอห่างจากตะเข็บไหล่เสื้อ ๑ ซม. เมื่อแต่ง
เครื่องแบบฝึก ให้ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย ให้ฐานของตัวเลขขนานกับปกเสื้อ
ด้านหน้า ห่างจากขอบปก ๒.๕ ซม. 
  ถ้าประดับเคร่ืองหมายตําแหน่งในขณะเดียวกัน ให้ติดเคร่ืองหมายตามข้อน้ี ตรงแนวกลางปลอก
อินทรธนู 
  ข้อ ๑๔ เครือ่งหมายตําแหน่ง เป็นปลอกอินทรธนู ทําด้วยผ้ารูปห้าเหลี่ยมขนาดยาว ๔ ซม. ใช้
ประดับที่อินทรธนูทั้งสองข้างและมีสีตามตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
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  (๑) ตําแหน่งหัวหน้าหมู่ สีเขียว 
  (๒) ตําแหน่งหัวหน้าหมวด สีแดง 
  (๓) ตําแหน่งหัวหน้ากองร้อย สีฟ้า 
  เมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึก ใหท้ําด้วยผ้า หรือปักด้วยไหมหรือด้ายเป็นรูปย่อปลอกอินทรธนู สีตาม
ตําแหน่ง ขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. สูง ๓ ซม. ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย ให้ฐานของเครื่องหมายอยู่แนวกลางและ
ขนานกับขอบปกเสื้อด้านหน้า มีระยะห่างจากขอบปกเสื้อ ๑.๕ ซม. ด้านมุมแหลมของเครื่องหมายช้ีขึ้น
ทางด้านคอ 
  ข้อ ๑๕ เครือ่งหมายสังกัดจังหวัด เป็นรูปอักษรย่อช่ือของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทําด้วยโลหะสีทอง ตัวอักษรแบนสูง ๑.๒ ซม. ติดที่แนวกลางปกเสื้อคอพับสีกากี
แกมเขียวแขนยาวด้านซ้าย ห่างจากขอบปกเสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม. และให้ฐานของตัวอักษรขนานกับขอบ
ปกเสื้อด้านข้าง เมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึกให้ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองตรงแนวกลางเหนือกระเป๋าเสื้อคอเปิด
สีกากีแกมเขียวด้านซ้าย ห่างจากขอบ กระเป๋าด้านบน ๒ ซม. 
  นักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหารที่ต้ังอยู่ในจังหวัดใดให้ใช้อักษรย่อช่ือ ของจังหวัดน้ัน 
  ข้อ ๑๖ เครื่องหมายสังกัดกรมการรักษาดินแดน เป็นรูปเคร่ืองหมายกรมการรักษาดินแดนทําด้วย
โลหะสีทอง กว้าง ๒.๕ ซม. สงู ๔ ซม. ติดทีป่กเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาวด้านขวา ห่างจากขอบปก
เสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม. ให้ส่วนล่างของเคร่ืองหมายขนานกับขอบปกเสื้อด้านข้าง เมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึก ให้
ปักด้วยไหมหรือด้ายสี่เหลืองที่ปกเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีวด้านขวา ให้ส่วนล่างของเคร่ืองหมายขนานกับ
ขอบปกเสื้อด้านหน้า 
  ข้อ ๑๗ เครือ่งหมายสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นรูปเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ ์ ของสถานศึกษา
วิชาทหารซึ่งนักศึกษาวิชาทหารสังกัดอยู่ทําด้วยผ้าพิมพ์หรือปัก ลักษณะและสีตามเคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณ์ของสถานศึกษาวิชาทหาร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๕ ซม. และไม่เกิน ๘.๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
๘.๕ ซม. และไม่เกิน ๑๐ ซม. ถ้าเป็นวงกลมหรือด้านเท่าให้มีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางหรือด้านเท่าไม่น้อยกว่า 
๘ ซม. และไม่เกิน ๙ ซม. ใช้กับเคร่ืองแบบปกติและเคร่ืองแบบฝึก โดยเย็บติดที่ต้นแขนเสื้อด้านขวาของเสื้อ
คอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว หรือเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว ห่างจากตะเข็บไหล่ ๒ ซม. 
  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ห้ามใช้ลักษณะและสีเป็นแถบธงชาติหรือใช้ภาษาต่างประเทศ 
  ข้อ ๑๘ เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนดหรืออนุญาตให้ติดได้ 
  ข้อ ๑๙ ป้ายช่ือ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ป้ายช่ือโลหะ ทําด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. พ้ืนด้านหน้าเป็น
สีดํา มีอักษรตัวบรรจงสีเงินเป็นช่ือตัวและช่ือสกุลตัวอักษรสูง ๐.๘ ซม. ติดที่ก่ึงกลางอกเสื้อเหนือปกกระเป๋า
เสื้อด้านขวาของเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาวห่างจากปกกระเป๋าเสื้อ ๑ ซม. 
  (๒) ป้ายช่ือผ้า ทําด้วยผ้าสีดํา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๓ ซม. ยาวเท่ากับความกว้างของปาก
กระเป๋าเสื้อ ช่ือตัวและช่ือสกุลปักด้วยไหมหรือด้ายเป็นอักษรตัวบรรจงสี เหลืองสูง ๐.๘ ซม. เย็บติดกับอก
เสื้อชิดกับด้านบนของปกกระเป๋าเสื้อด้านขวาของเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 

 
หมวด ๒ 

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหญิง 
ส่วนที่ ๑ 
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ประเภทของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๒๐ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหญิง มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑) เครื่องแบบปกติ 
  (๒) เครื่องแบบฝึก 
  ข้อ ๒๑ เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกแกป๊ทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว 
  (๓) กระโปรงสีกากีแกมเขียว 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก 
  ข้อ ๒๒ เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 
  (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๒ 

ชนิดและลักษณะของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๒๓ หมวก มี ๓ ชนิด คอื 
  (๑) หมวกแกป๊ทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว มีปีกโดยรอบพอสมควรด้านข้างทั้งสองข้างพับขึ้น
เล็กน้อย ก่ึงกลางด้านหน้ามีตราหน้าหมวกขนาดใหญ่ มผี้าพันหมวกทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีนํ้าเงินเข้ม 
ขนาดกว้าง ๓ ซม. ตราหน้าหมวกทําด้วยโลหะสีทอง 
  (๒) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกทรงอ่อน สีกากี 
แกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  (๓) หมวกเหลก็สีกากีแกมเขยีว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวของทหารบก ใน
บางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได้ 
  ข้อ ๒๔ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) เสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบทีค่อและแนวอกมีดุม ๕ ดุม 
แขนเสื้อยาวรัดข้อมือขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่ไหลท่ัง้สองข้างมีอินทรธนูอ่อน ขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อ
ข้างละ ๑ ดุม จากอินทรธนูตามแนวด่ิงถึงชายเสื้อทั้งสองข้าง ตีเกล็ดข้างละ ๕ เกล็ดพองาม ใช้ผูกคอซอง
ด้วยผ้าสีกากีแกมเขียว ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อน้ีให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรง
สีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิด 
สีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๒๕ กระโปรงและกางเกง มีดังน้ี คือ 
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  (๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควรมีจีบพับทบ ๒ ใน ๓ ของกระโปรงทางก่ึงกลาง
ด้านหน้าและด้านหลังขอบกระโปรง กว้าง ๑.๕ น้ิว มีห่วงสําหรับสอดเข็มขัดกว้างไม่เกิน ๑ ซม. ด้านหน้า ๒ 
ห่วง ด้านหลัง ๒ ห่วง มีกระเป๋าด้านหน้าทั้ง สองข้าง เป็นกระเป๋าเจาะเฉียง 
  (๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกง ขายาวสีกากีแกมเขียวแบบ
ฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๒๖ เข็มขดัสีกากีแกมเขยีว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดสีกากีแกมเขียว ของนักศึกษาวิชา
ทหารชาย ใช้คาดทับขอบกระโปรงหรือกางเกงโดยให้สายเข็มขัดสอดไว้ภายในห่วงกระโปรงหรือกางเกง 
  ข้อ ๒๗ รองเท้า มี ๓ ชนิด คือ 
  (๑) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสดํีาส้นใหญ่พอสมควร สูง
ไม่เกิน ๕ ซม. 
  (๒) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดําของนักศึกษาวิชาทหาร
ชาย 
  (๓) รองเท้าเดินป่า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเดินป่าของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย 
  ข้อ ๒๘ ถุงเทา้ มี ๒ ชนิด คอื ชนิดสีดํา และชนิดสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบ 
รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๓ 

อินทรธนู เคร่ืองหมาย และปา้ยช่ือ 
 

  ข้อ ๒๙ อินทรธนู เป็นอินทรธนูอ่อนทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจาก
ทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล ่กว้าง ๔ ซม. เย็บติดกับไหล่เสื้อ สีขาวปกคอบัวมนแขนยาว ด้าน
คอกว้าง ๓ ซม. ตอนปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม บนอินทรธนูไม่มีรอยเย็บเป็นลวดลาย 
  ข้อ ๓๐ เครือ่งหมายช้ันปีการศึกษา ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายช้ัน ปีการศึกษา
ของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๑ เครือ่งหมายตําแหน่ง ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายตําแหน่งของนักศึกษา
วิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๒ เครือ่งหมายสังกัดจังหวัด ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายสังกัดจังหวัดของ
นักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๓ เครื่องหมายสังกัดกรมการรักษาดินแดน ลักษณะและการใช้เดียวกับเคร่ืองหมายสังกัด
กรมการรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๔เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหาร ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายสถานศึกษา
วิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๕ เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนดหรืออนุญาตให้ติดได้ 
  ข้อ ๓๖ ป้ายช่ือ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ป้ายช่ือโลหะ ลักษณะเช่นเดียวกับป้ายช่ือโลหะของนักศึกษาวิชา ทหารชาย 
ติดก่ึงกลางอกเสื้อด้านขวาของเสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว 
  (๒) ป้ายช่ือผ้า ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับป้ายช่ือผ้าของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
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๙

หมวด ๓ 
เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 

ส่วนที่ ๑ 
ประเภทของเคร่ืองแบบ 

 
  ข้อ ๓๗ เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชา ทหารชาย และผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษชาย มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑) เครื่องแบบปกติ 
  (๒) เครื่องแบบฝึก 
  ข้อ ๓๘ เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรอืหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขยีว 
  (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก หรือรองเท้าหุ้มข้อสีดํา 
  ข้อ ๓๙ เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 
  (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๒ 

ชนิดและลักษณะของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๔๐ หมวก มี ๔ ชนิด คอื 
  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว มตีราหน้าหมวกขนาดใหญ่และมีเครื่อง 
ประกอบ คือ 
  (ก) กระบัง ทาํด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
  (ข) สายรัดคาง กว้าง ๑ ซม. ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม หนังสีดํา  ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสี
ทองขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม 
  (ค) ผ้าพันหมวก ใช้สักหลาดสีนํ้าเงินเข้มกว้าง ๔ ซม. 
  (๒) หมวกหนีบสีกากีแกมเขยีว มีสาบโดยรอบป้ายเฉียงจากทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย และ
ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้า ๔ ซม. มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กริมบนของสาบหมวกมี
ขลิบ กว้าง ๐.๕ ซม. ทําด้วยแถบสีนํ้าเงินเข้มยกด้ินทอง 
  (๓) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว เป็นหมวกทรงกลมทําด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จ หรอืวัตถุเทียม
เสิร์จสีกากีแกมเขียว ไม่มีตะเข็บ ขอบหมวกหุ้มด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา กว้าง ๑ ซม. ด้านหน้าข้าง
ซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้าหมวกขนาดใหญ ่
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  (๔) หมวกเหลก็สีกากีแกมเขยีว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวของทหารบก ใน
บางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได้ 
  ข้อ ๔๑ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขยีว เป็นเสื้อคอพับ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง๓ ซม. ที่คอและแนว
สาบมีดุม ๖ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มี
แถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม 
ที่ไหล่ทั้งสองขา้งมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดส้นผ่า
ศูนย์กลาง ๑ ซม. ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อน้ีให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง และใช้เสือ้ยืด
คอกลมแขนสัน้สีกากีแกมเขยีวหรือสีขาวประกอบด้วย 
  ในบางโอกาสเสื้อแบบน้ีจะใช้แขนสั้นเพียงขอ้ศอกก็ได้ 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว เป็นเสื้อคอเปิด ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด 
ไม่มีสาบ ที่คอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม แขนยาวรูปทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋าไม่มีแถบ 
มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋า และปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ดุม
ทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง๒ ซม. ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว ชายเสื้อตัดตรงไม่มีเว้า เมื่อ
สวมเสื้อน้ีใหส้อดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง และใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย              
ในบางโอกาสที่ไม่เป็นพิธีการจะสวมโดยพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้โดยพับกว้างประมาณ                
๗ ซม. 
  ข้อ ๔๒ กางเกง มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อย
กว่า ๒๔ ซม. และไม่เกิน ๒๘ ซม. ขอบเอวมีห่วงสําหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ๗ ห่วง ทาํด้วยผ้าสี
เดียวกับกางเกง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และมีกระเป๋าหลังเป็น
กระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า 
  (๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกง ขายาวสีกากีแกมเขียวแบบ
ปกติ เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก 
ก้นกระเป๋าตัดตรง ด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม มีปกกระเป๋าเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า ให้
สอดปลาย ขากางเกงไว้ภายในรองเท้า 
  ข้อ ๔๓ เข็มขดัสีกากีแกมเขยีว ทําด้วยด้ายหรือไนล่อนถักสีกากีแกมเขยีวกว้าง ๓ ซม. หัวเข็มขัด
ทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๓.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. พ้ืนเกลี้ยง มีรูป
เครื่องหมายกรมการรักษาดินแดนอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์ดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัว เข็มขัดไม่มเีข็มสําหรับสอดรู 
ปลายสายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง ๑ ซม. ใช้คาดทับขอบกางเกงโดยให้สายเข็มขัดสอดไว้ภายในห่วง
กางเกง 
  ข้อ ๔๔ รองเท้า มี  ๔ ชนิด คือ 
  (๑) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
  (๒)  รองเท้าหุ้มข้อสีดํา  ทาํด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
  (๓) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าหุ้มส้นสีดําชนิดผูกเชือก เว้นแต่มีหนังหรือ
วัตถุเทียมหนังหุ้มเลยข้อเท้าประมาณคร่ึงน่อง มีรูสําหรับรอ้ยเชือกมากกว่าหกคู่ 
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  (๓) รองเท้าเดินป่า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา เว้น แต่ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดําประกอบผ้าสีกากีแกมเขียว 
  รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย 
  ข้อ ๔๕ ถุงเทา้ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ถุงเท้าสีดํา ใช้ประกอบรองเท้าหุ้มส้นสดํีา ชนิดผูกเชือกรองเท้าหุ้มข้อสีดํารองเท้า สูงครึ่งน่อง
สีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 
  (๒) ถุงเท้าสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๓ 

อินทรธนู เคร่ืองหมาย และปา้ยช่ือ 
 

  ข้อ ๔๖ อินทรธนู มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) อินทรธนูอ่อน ทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทาง
คอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๕ ซม. เย็บติดกับไหล่เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวด้านคอ กว้าง ๔ ซม. ตอน
ปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม  บนอินทรธนูไม่มรีอยเย็บเป็นลวดลาย 
  (๒) อินทรธนูแข็ง ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีนํ้าเงินเข้ม เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไป
ทางคอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๕ ซม. ด้านคอ กว้าง ๔ ซม. ตอนปลายติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 
อินทรธนูน้ีใช้สาํหรับสวมทับอินทรธนูอ่อนเพ่ือประดับเคร่ืองหมายตําแหน่ง 
  ข้อ ๔๗ เครื่องหมายตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๔๘ การประดับเคร่ืองหมายตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๔๙ เครือ่งหมายสังกัดจังหวัด เป็นรูปอักษรย่อช่ือของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สถานศึกษาวิชาทหารต้ังอยู่ ทําด้วยโลหะสีทองตัวอักษรแบน สูง ๑.๒ ซม. ติดที่
แนวกลางปกเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ด้านซ้าย ห่างจากขอบปกเสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม. และใหฐ้านของ
ตัวอักษรขนานกับขอบปกเสื้อด้านข้าง เมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึก ให้ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองตรงแนวกลาง
เหนือกระเป๋าเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวด้านซ้าย ห่างจากขอบกระเป๋าด้านบน ๒ ซม. 
  ข้อ ๕๐ เครื่องหมายสังกัดกรมการรักษาดินแดน เป็นรูปเครื่องหมายกรมการรักษาดินแดนทําด้วย
โลหะสีทอง กว้าง ๒.๕ ซม. สูง ๔ ซม. ติดที่ปกเสื้อ คอพับสีกากีแกมเขียวด้านขวาห่างจากขอบปกเสื้อ
ด้านหน้า ๒.๕ ซม. และใหส้ว่นล่างของเคร่ืองหมายขนานกับขอบปกเสื้อด้านข้างเมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึก ให้
ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองที่ปกเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีวด้านขวาให้ส่วนล่างของเคร่ืองหมายขนานกับ
ขอบปกเสื้อด้านหน้า 
  ข้อ ๕๑ เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนดหรืออนุญาตให้ติดได้ 
  ข้อ ๕๒ ป้ายช่ือ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ป้ายช่ือโลหะ ทําด้วยโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. พ้ืนด้านหน้า
เป็นสีดํา มีอักษรตัวบรรจงสีเงินเป็นช่ือตัวและช่ือสกุล ตัวอักษรสูง ๐.๘ ซม. ติดที่ก่ึงกลางเหนือปกกระเป๋า
เสื้อด้านขวาของเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ห่างจะปกกระเป๋าเสื้อ ๑ ซม. 
  (๒) ป้ายช่ือผ้า ทําด้วยผ้าสีดํา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๓ ซม. ยาวเท่ากับความกว้างของปาก
กระเป๋าเสื้อ ช่ือตัวและช่ือสกุลปักด้วยไหมหรือด้ายเป็นอักษรตัวบรรจงสีเหลืองสูง ๐.๘ ซม. เย็บติดกับอก
เสื้อชิดกับด้านบนของปกกระเป๋าเสื้อด้านขวาของเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 
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หมวด ๔ 

เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง 
ส่วนที่ ๑ 

ประเภทของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๕๓ เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง และผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษหญิง มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑) เครื่องแบบปกติ 
  (๒) เครื่องแบบฝึก 
  ข้อ ๕๔ เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกแกป๊ทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว 
  (๓) กระโปรงสีกากีแกมเขียว 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก หรอืชนิดผูกเชือก 
  (๖) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ ่
  ข้อ ๕๕ เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 
  (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๒ 

ชนิดและลักษณะของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๕๖ หมวก มี ๔ ชนิด คอื 
  (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว มีปีกโดยรอบพอสมควรด้านข้างทั้งสองข้างพับขึ้น
เล็กน้อย ก่ึงกลางด้านหน้ามีตราหน้าหมวกขนาดใหญ่ สายรัดคาง กว้าง ๑ ซม. ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดํา ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกใช้
สักหลาดสีนํ้าเงินเข้มขนาด กว้าง ๓ ซม. 
  (๒) หมวกหนีบสีกากีแกมเขยีว มีสาบโดยรอบป้ายเฉียงทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย รูปหมวกตัดให้
เรียวโค้งไปตามศีรษะมีขลิบที่ขอบหมวกเช่นเดียวกับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย ด้านซ้ายห่างจากก่ึง 
กลางด้านหน้าหมวก ๔ ซม. มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก 
  (๓) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว มลีักษณะเช่นเดียวกับหมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียวของผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 
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  (๔) หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวของทหารบก ใน
บางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได้ 
  ข้อ ๕๗ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขยีว ที่แนวอกมดุีม ๓ ดุมแขนยาวไม่รัดข้อมือ หรือแขนสั้นเหนือข้อศอก
ไม่เกิน ๕ ซม. ปลายแขนพับทบมีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทาง
ด่ิง ไม่มีปก มุมกระเป๋าด้านล่างเป็นรูปตัดพองาม ปากกระเป๋าขัดดุม ๑ ดุม และมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ 
๑ ดุม ดุมทั้งสิน้ใช้ดุมโลหะสทีองขนาดเล็ก 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวของผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๕๙ กระโปรงและกางเกง มีดังน้ี คือ 
  (๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควร ไมม่ีจีบทบด้านหน้า หรือหลัง ชายกระโปรง
บานเล็กน้อย และไม่มีกระเป๋า 
  (๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับ กางเกงขายาวสีกากี
แกมเขียวแบบฝึกของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๕๙ เข็มขดัสีกากีแกมเขยีว ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเข็มขัดสีกากีแกมเขียว ของผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๖๐ รองเท้า มี ๔ ชนิด คือ 
  (๑) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก ทาํด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําส้นใหญ่พอสมควร สูง
ไม่เกิน ๗ ซม. 
  (๒) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
  (๓) รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดําของผู้กํากับนักศึกษาวิชา
ทหารชาย 
  (๔) รองเท้าเดินป่า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเดินป่าของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย 
  ข้อ ๖๑ ถุงเทา้ ม ี๒ ชนิด คอื ชนิดสีดํา และชนิดสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสี
ดํา หรือรองเท้าเดินป่า 
  ข้อ ๖๒ กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่ ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํารูปสี่เหลี่ยมผืน ผ้าสูง ๒๐ 
ซม. ยาว ๓๐ ซม. มีหูหิ้วและสายสะพาย ไม่มีลวดลายปกติถือด้วยมือซ้ายหรือจะสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลง
มาใต้แนวเอวก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๓ 

อินทรธนู เคร่ืองหมาย และปา้ยช่ือ 
 

  ข้อ ๖๓ อินทรธนู มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) อินทรธนูอ่อน ทําด้วยผ้า ชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทาง
คอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๔ ซม. เย็บติดกับไหล่เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียวด้านคอ กว้าง ๓ ซม. ตอน
ปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม  บนอินทรธนูไม่มรีอยเย็บเป็นลวดลาย 
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  (๒) อินทรธนูแข็ง ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับอินทรธนูแข็งของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 
เว้นแต่ขนาดเท่ากับอินทรธนูอ่อน 
  ข้อ ๖๔ เครื่องหมายตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๖๕ การประดับเคร่ืองหมายตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๖๖ เครื่องหมายสังกัดจังหวัด ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมาย สังกัดจังหวัดของผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย เว้นแต่เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียวติดที่มุมคอปกข้างซ้าย ใหฐ้านของตัวอักษร
ขนานกับปกเสื้อด้านล่าง 
  ข้อ ๖๗ เครื่องหมายสังกัดกรมการรักษาดินแดน ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมาย
สังกัดกรมการรักษาดินแดนของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย เว้นแต่เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว ติดที่มุมคอ
ปกข้างขวาให้ส่วนล่างของเคร่ืองหมายขนานกับขอบปกเสื้อด้านล่าง 
  ข้อ ๖๘ เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนดหรืออนุญาต ให้ติดได้ 
  ข้อ ๖๙ ป้ายช่ือ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ป้ายช่ือโลหะ ลักษณะเช่นเดียวกับป้ายช่ือโลหะของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย ติดที่
ก่ึงกลางอกเสื้อด้านขวา เหนือแนวดุมเม็ดที่หน่ึงของเสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว 
  (๒) ป้ายช่ือผ้า ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับป้ายช่ือผ้าของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
  ข้อ ๗๐ นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กํากับนักศกึษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ในโอกาสขับขี่รถจักรยานยนต์ จะใช้หมวกป้องกันศีรษะสําหรับขับขี่
รถจักรยานยนต์ สีสุภาพ ไม่ตกแต่งลวดลาย ประกอบกับเคร่ืองแบบเฉพาะขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ได้ 
  ข้อ ๗๑ ตราหน้าหมวก เป็นรูปเคร่ืองหมายกรมการรักษาดินแดนมีช่อชัยพฤกษ์รองรับด้านล่าง 
ปลายช่อโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง มี ๒ ขนาด คือ 
  (๑) ขนาดเล็ก กว้าง ๓ ซม. สูง ๔ ซม. ใช้กับหมวกหนีบ เป็นโลหะสีทองยกเว้นคมดาบเป็นโลหะสี
เงิน 
  (๒) ขนาดใหญ่ กว้าง ๖ ซม. สูง ๗.๕ ซม. ใช้กับหมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียวหมวกทรงหม้อตาล
สีกากีแกมเขียว หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขยีว สําหรับ นักศึกษาวิชาทหารให้ปักด้วยด้ายหรือ
ไหมสีทอง ยกเว้นคมดาบให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว สาํหรับนักศึกษาวิชาทหารหญิงใช้กับหมวกแกป๊ทรง
อ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว เป็นโลหะสีทอง ยกเว้นคมดาบเป็นโลหะสีเงิน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารให้ปัก
ด้วยด้ินสีทอง ยกเว้นคมดาบ ปักด้วยด้ินสีเงิน 
  ข้อ ๗๒ ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. มีลักษณะกลมนูนเล็กน้อย มีเส้นขอบ
โดยรอบ ภายในเส้นขอบมีลายดุนรูปเคร่ืองหมายกรมการรักษาดินแดน 
  ข้อ ๗๓ ผ้าพันคอ เป็นผ้ารูปสามเหลี่ยมสฟ้ีา กว้าง ๒๕ ซม. ยาว ๓๕ ซม. ใช้ประกอบกับเสื้อคอ
เปิดสีกากีแกมเขียว ในโอกาสชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร หรือตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๗๔ ถุงมือ เป็นถุงมือสีขาว ใช้ในโอกาสชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร หรือตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๗๕ เพ่ือประโยชน์ในการฝึก หรือเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จะใช้เครื่องประกอบ
เครื่องแบบตามที่กองทัพบกกําหนดก็ได้ 
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๑๕

  ข้อ ๗๖ การแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร ใหแ้ต่งได้ตามโอกาสและเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) เมื่อฝึกวิชาทหาร 
  (๒) เมื่อติดต่อกับสถานที่ราชการที่เก่ียวข้องกับการฝึกวิชาทหาร 
  (๓) เมื่อร่วมในพิธีอันมีเกียรติของสถานศึกษาวิชาทหาร หรือของทางราชการ 
  (๔) ในโอกาสอื่นตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๗๗ การแต่งเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ใหแ้ต่งได้ตามโอกาสและเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เมื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ผูช่้วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารและผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 
  (๒) เมื่อร่วมในพิธีอันมีเกียรติของสถานศึกษาวิชาทหาร หรือของทางราชการ 
  (๓) ในโอกาสอื่นตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๗๘ ให้กองทัพบกจัดทําหรือเขียนรูปเคร่ืองแบบตัวอย่างขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน 
  
    ให้ไว้ ณ  วันที ่ ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
     พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณะจันทร์ 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีเครือ่งแบบ
สําหรับนักศึกษาวิชาทหารหญิง และสมควรปรับปรุงเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารชายและผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมย่ิงขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
[รก.๒๕๓๔/๑๐๘/๓๘๑/๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔] 
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๑๖

 
เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

เครื่องแบบชุดปกติ 

        
                            เครื่องแบบปกติ                                   เคร่ืองแบบปกติ 
                      สกีากีแกมเขียวแขนยาว                           สีกากีแกมเขียวแขนสัน้ 
                          หมวกทรงหม้อตาล                                    หมวกหนีบ 

        
                            เครื่องแบบปกติ                                   เคร่ืองแบบปกติ 
                 สีกากีแกมเขียวแขนยาว เสื้อคอปก                    สกีากีแกมเขียวแขนสั้น 
                       ไม่รัดข้อมอื หมวกพับปีก                               หมวกหนีบ 
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๑๗

 
เครื่องแบบชุดฝึก 

        
                            เครื่องแบบฝึก                                   เครื่องแบบฝึก 
                            หมวกทรงอ่อน                                    หมวกเหล็ก 
                            สีกากีแกมเขียว                                 สีกากีแกมเขียว 

        
                            เครื่องแบบฝึก                                   เครื่องแบบฝึก 
                            หมวกทรงอ่อน                                    หมวกเหล็ก 
                            สีกากีแกมเขียว                                 สีกากีแกมเขียว 
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เครื่องหมายตําแหน่ง ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
เครื่องแบบชุดปกติ 

              
 

ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 
 

         
 

ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
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ผู้ช่วยกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 

                                      
                       เครื่องหมาย                                                   เครื่องหมาย 
             สังกัดกรมการรักษาดินแดน                                           สังกัดจังหวัด 
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เครื่องแบบชุดฝึก 
              

 
 

ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 
 

         
 

ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 

         
 

ผู้ช่วยกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
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                       เครื่องหมาย                                                   เครื่องหมาย 
             สังกัดกรมการรักษาดินแดน                                           สังกัดจังหวัด 
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เครื่องหมายพเิศษสําหรับผูผ้่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

 
โดย พันเอก อภิชาติ  จงเกษม 

  ผมได้รับการสอบถามจากหลายส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค   รวมทั้ง
จากครู-อาจารย์หลายๆท่านที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  และรวมไปถึงกําลังพลใน
หน่วยบัญชาการกําลังสํารองเอง  ถึงเรื่องความหมายของเคร่ืองหมายพิเศษสําหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตร ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  และหลักสูตรผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  มีความหมายอย่างไร  
สัญลักษณ์แต่ละอย่างหมายถึงอะไร สีม่วง  สีแดง และสีฟ้า คืออะไร 
เพราะที่ผ่านมา  ท่านผู้รู้หลายๆท่านได้ทยอยเกษียณอายุไปเกือบหมด  หากต่อไปภายภาคหน้าไม่ทราบว่า
จะหันไปหาใคร  หรือจะไปถามใคร   จึงได้พยายามค้นหาข้อมูล  หลกัฐานจากแหลง่ต่างๆ  ทีม่ีอยู่จนได้
ทราบข้อมูล  เล่นเอาแพ้ฝุ่นไปหลายตลบ เพราะเอกสารเก่าเก็บมาก ต้ังแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ และป ี
พุทธศักราช  ๒๕๒๖  แหมก็เกือบ  ๒๕ ปีแล้ว   ข้อมลูที่สืบค้นได้สามารถอ้างอิงมาจาก   คือตามอนุมัติผู้
บัญชาการทหารบก  ท้ายหนังสือ กรมกําลังพลทหารบก ต่อที่ กห ๐๓๑๕ / ๑๐๓๙๗  ลงวันที ่  ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๕  เรื่อง เครื่องหมายพิเศษสําหรับผูกํ้ากับนักศึกษาวิชาทหาร    กล่าวคือ ผู้บัญชาการ
ทหารบกท่านได้อนุมัติให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น  ผู้กํากับนักศึกษา-วิชาทหารพิเศษ  ผู้กํากับนักศกึษาวิชา
ทหาร   และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  ใช้เครื่องหมายพิเศษประดับกับเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหารได้     และตามหนังสือ กองกําลังพล  กรมการรกัษาดินแดน  ที่ กห ๐๓๔๒ / ๒๒๓  ลงวันที่๑๒ 
มกราคม ๒๕๒๖   เรี่อง  เครือ่งหมายพิเศษสําหรับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
  ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นการตอบสนองคุณความดี  และเป็นการบํารุงขวัญแก่ผูท้ี่ผา่นการฝึกอบรมใน
หลักสูตรผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร     ซึ่งเป็นหลักสูตรของ กองทัพบกกําหนด  และปฏิบัติหน้าที่ ผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร  ปกครองและควบคุม  นักศึกษาวิชาทหาร  ให้อยู่ในระเบียบวินัย และแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของกองทัพบก   และกองทัพบกถือว่า ผู้กํากับ-นักศึกษาวิชาทหารเป็น
บุคคลผู้ทรงเกียรติ  ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพ่ือสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นในกิจการนักศึกษา
วิชาทหาร   
  ๑.  ลักษณะ    เป็นรูปดาวหกแฉกหรือดาวหกเหลี่ยม  มีช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบอยู่บนพ้ืน
วงกลมอยู่ด้านหลัง  มีกงจักรซ้อนอยู่บนดาว  และเคร่ืองหมายเพชราวุธซ้อนบนกงจักร ทั้งหมดทําด้วยโลหะ
สีทองแกะสลักเป็นลายดุนนูนมีความสูงตํ่า หรือปักเดินเส้นด้วยไหมสีเหลือง หรือสทีอง เว้นแต่ตรงส่วนเข็ม
เพชราวุธเป็นโลหะสีเงิน  หรอืปักด้วยด้าย หรือไหมสีขาว  หรือไหมสีเงิน  ส่วนช่องว่างระหว่างช่อชัยพฤกษ์  
และดาว  โดยรอบลงสีตามตําแหน่งดังน้ี. 
       ๑.๑.  ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ    ใช้       สีมว่ง     
       ๑.๒. ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร            ใช้       สแีดง      
       ๑.๓. ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร     ใช้       สฟ้ีา 
  ๒. ชนิดของเครื่องหมาย  มี  ๒ ชนิด คือ  ชนิดโลหะ และชนิดปัก 
  ๓. การประดับ 
       ๓.๑  ชนิดโลหะ  ประดับกับเสื้อเคร่ืองแบบชุดปกติ  โดย ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
ชายประดับก่ึงกลางกระเป๋าขวา ส่วนผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิงประดับก่ึงกลางเหนือป้ายช่ือ ๑  
เซนติเมตร 
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๒๓

       ๓.๒  ชนิดปัก   เย็บติดกับเสื้อเคร่ืองแบบชุดฝึก  โดยติดที่ก่ึงกลางกระเป๋าขวาทั้ง  
 ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย  และผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง     
  ๔.  ความหมาย 
       ๔.๑ ดาวหกแฉกหรือดาวหกเหลี่ยม   หมายถึง  ความมุ่งหมายของผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหาร ซึ่งจักเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และจกัช่วยเหลือ นักศึกษาวิชาทหาร  ช่วย
กิจการฝึกวิชาทหารให้แก่  หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง (รด.)  และสถานศึกษาวิชาทหาร 
       ๔.๒ กงจกัร   หมายถึง   ทหารซึ่งมีความเก่ียวพันและให้กําเนิดผูกํ้ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร 
       ๔.๓ เขม็เพชราวุธ   เปรียญเทียบความสําคัญของ ผูกํ้ากับนักศึกษาวิชาทหารด่ังอาวุธ
(สัญลักษณ์ประจําพระองค์)    ซึ่งจะช่วยรักษาความม่ันคงของชาติได้   (เป็นที่ระลึกถึงในมหากรุณาธิคุณ
ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที ่ ๖  ที่ได้  ทรงต้ังกิจการเสือป่า โดยทรงชักนําให้พลเรือนเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  
เพ่ือช่วยเหลือประเทศชาติ) 
       ๔.๔ ลายวงกลมล้อมรอบดาวหกแฉก หมายถึง ความสามัคคี  การรวมกําลังทุกฝ่าย 
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กฎกระทรวง 

ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๘)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร 

และเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบ
นักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๔)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  เสื้อ  มี  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว  เป็นเสื้อคอพับ  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีสาบกว้าง  ๓  ซม.  

ที่คอและแนวสาบมีดุม  ๖  ดุม  แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ  ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ  ๑  ดุม  ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ  
๑  กระเป๋า  ไม่มีแถบ  มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ  ๑  ดุม  กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม  ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ  ๑  ดุม   
ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑  ซม.  ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว  เม่ือสวมเสื้อนี้ 
ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง  และใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวหรือสีขาวประกอบด้วย 

(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว  มี  ๒  แบบ  คือ 
 (ก) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ  ก  เป็นเสื้อคอเปิด  ปกเสื้อแบะ  มุมปกแหลม   

ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด  ไม่มีสาบ  ที่คอและแนวอกมีดุม  ๖  ดุม  แขนยาวรูปทรงกระบอก  ที่อกมีกระเป๋าปะ
ข้างละ  ๑  กระเป๋า  ไม่มีแถบ  มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ  ๑  ดุม  กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็น 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม  ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  ซม.   
ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว  ชายเสื้อตัดตรงไม่มีเว้า  เม่ือสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเส้ือไว้ภายในกางเกง   
และใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนส้ันสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย  การพับแขนเสื้อกระทําได้เม่ือได้รับอนุญาต
เป็นคร้ังคราว  ถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้างประมาณ  ๗  ซม. 
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 (ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ  ข  ตัวเสื้อปล่อยยาวถึงตะโพก  ปกเสื้อแบะ  มุมปกแหลม  
ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด  ไม่มีสาบ  มีดุม  ๕  ดุม  ที่บ่ามีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ  ๑  ดุม   
ปลายอินทรธนูอ่อนเป็นรูปเหลี่ยม  แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก  ภายในเพิ่มผ้ารองแขนจากก่ึงกลางแขนเสื้อ
ท่อนบนถึงก่ึงกลางแขนเสื้อท่อนล่างพองาม  ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างตรงด้านในชิดลําตัวติดแผ่นผ้ารัดข้อมือ  
ขนาดกว้าง  ๔  ซม.  ยาว  ๑๐  ซม.  ห่างจากปลายแขนเสื้อพองาม  ชายเป็นรูปสี่เหลี่ยมชี้ไปทาง 
ด้านหลังขัดดุม  ๑  ดุม  ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกัน  มีดุมอีก  ๑  ดุม  สําหรับปรับขนาดปลายแขนเสื้อ
เพื่อรัดข้อมือ  ที่แขนเสื้อด้านซ้ายเหนือข้อศอกปะผ้าเป็นช่องสําหรับเสียบปากกาได้  ๒  ช่อง  ตัวเสื้อด้านหน้า 
มีกระเป๋าบนและกระเป๋าล่างข้างละ  ๒  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าปะยืดชายรูปสี่เหลี่ยม  ชายด้านนอกตัว
และด้านล่างของกระเป๋าพับจีบเพื่อให้ขยายได้  ส่วนชายด้านในตัวของกระเป๋าเย็บติดกับตัวเสื้อมีปก 
รูปสี่เหลี่ยมขัดดุม  ๒  ดุม  กระเป๋าล่างให้ชายล่างของกระเป๋าอยู่ห่างจากตะเข็บชายเสื้อ  ๑.๕  ซม.  ตัวเสื้อด้านหลัง
ในแนวเอวติดแผ่นผ้ารัดเอวจากตะเข็บเสื้อด้านข้าง  ขนาดกว้าง  ๔  ซม.  ยาว  ๑๐  ซม.  ข้างละ  ๑  แผ่น  
ชายเป็นรูปเหล่ียมชี้ไปทางด้านหลังขัดดุม  ๑  ดุม  ติดกับตัวเสื้อด้านหลังและในแนวเดียวกัน  มีดุมอีก  
๑  ดุม  เพื่อใช้ปรับขนาดเอวทั้ง  ๒  ข้าง  ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  ซม.   
ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว  รังดุมที่แนวอกและกระเป๋าเสื้อ  ให้ซ่อนไว้ภายในเสื้อและด้านในของฝากระเป๋า  
เม่ือสวมเสื้อนี้  ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกงและใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย  
การพับแขนเสื้อกระทําได้เม่ือได้รับอนุญาตเป็นคร้ังคราว  ถ้าจะพับแขนเส้ือให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้าง
ประมาณ  ๗  ซม. 

ข้อ ๘ กางเกง  มี  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ  ไม่พับปลายขา  ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า  

๑๘  ซม.  และไม่เกิน  ๒๖  ซม.  ขอบเอวมีห่วงสําหรับสอดเข็มขัด  กว้างไม่เกิน  ๑  ซม.  ๗  ห่วง   
ทําด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง  ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ  ๑  กระเป๋า  และจะมี
กระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าเจาะก็ได้ 

(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก  มี  ๒  แบบ  คือ 
 (ก) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก  ก  ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี

แกมเขียวแบบปกติ  เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะข้างละ  ๑  กระเป๋า   
ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก  ก้นกระเป๋าตัดตรง  และด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ  ๑  กระเป๋า  ก้นกระเป๋า
เป็นรูปสามเหลี่ยม  มีปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัดดุมข้างละ  ๑  ดุม  เม่ือสวมประกอบกับรองเท้า
สูงคร่ึงน่องสีดําหรือรองเท้าเดินป่า  ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิด 
สีกากีแกมเขียวแบบ  ก 

 (ข) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก  ข  ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี
แกมเขียวแบบปกติ  เว้นแต่ที่บริเวณใต้ขอบกางเกงด้านหน้าใกล้แนวตะเข็บกางเกงด้านข้าง  มีกระเป๋า
เป็นกระเป๋าเจาะข้างละ  ๑  กระเป๋า  ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก  และที่ใต้ขอบกางเกงบริเวณตะโพก
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ด้านหลังมีกระเป๋าหลังข้างละ  ๑  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเจาะรูปสี่เหลี่ยม  มีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม  ๒  ดุม
ตรงมุมปก  ตรงแนวตะเข็บกางเกงทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะยืดชายข้างละ  ๑  กระเป๋า  ตัวกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยม  
ตรงกลางพับจีบ  ๒  จีบ  ชายหน้าและชายล่างเย็บติดกับขากางเกง  ชายหลังพับจีบเพื่อให้ขยายได้   
มีปกรูปสี่เหลี่ยม  ชายปกด้านบนและด้านหน้าเย็บติดกับขากางเกง  ขัดดุมที่ก่ึงกลางปก  และมุมปก 
ที่เปิดแห่งละ  ๑  ดุม  รังดุมทั้งหมดซ่อนไว้ด้านในของฝากระเป๋า  เม่ือสวมประกอบกับรองเท้าสูงคร่ึงน่อง 
สีดําหรือรองเท้าเดินป่า  ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีกากี 
แกมเขียวแบบ  ข” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๔)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๔  เสื้อ  มี  ๒  ชนิด  คือ   
(๑) เสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว  ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด  ไม่มีสาบ  ที่คอและแนวอก 

มีดุม  ๕  ดุม  แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ  ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ  ๑  ดุม  ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อน 
ขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ  ๑  ดุม  จากอินทรธนูตามแนวด่ิงถึงชายเสื้อทั้งสองข้าง  ตีเกล็ดข้างละ   
๕  เกล็ดพองาม  ใช้ผูกคอซองด้วยผ้าสีกากีแกมเขียว  ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก  เม่ือสวมเสื้อนี้ 
ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรงสีกากีแกมเขียว 

(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว  มี  ๒  แบบ  ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากี
แกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย  ยกเว้นการใช้เสื้อยืดประกอบ  ให้นักศึกษาวิชาทหารหญิงใช้เสื้อยืด
คอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบเท่านั้น 

ข้อ ๒๕ กระโปรงและกางเกง  มีดังนี้  คือ 
(๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว  ยาวปิดเข่าพอสมควร  มีจีบพับทบ  ๒  ใน  ๓  ของกระโปรง

ทางก่ึงกลางด้านหน้าและด้านหลังขอบกระโปรง  กว้าง  ๑.๕  นิ้ว  มีห่วงสําหรับสอดเข็มขัด  กว้างไม่เกิน  
๑  ซม.  ด้านหน้า  ๒  ห่วง  ด้านหลัง  ๒  ห่วง  มีกระเป๋าด้านหน้าทั้งสองข้าง  เป็นกระเป๋าเจาะเฉียง 

(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก  มี  ๒  แบบ  ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับ
กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชาย” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔๑  และข้อ  ๔๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๔)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔๑  เสื้อ  มี  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว  ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว 

ของนักศึกษาวิชาทหารชาย  และในบางโอกาสเสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเพียงข้อศอกก็ได้ 
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(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว  มี  ๒  แบบ  ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากี
แกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย 

ข้อ ๔๒ กางเกง  มี  ๒  ชนิด  ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับกางเกงของนักศึกษาวิชาทหารชาย  
ยกเว้นกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติปลายขากว้างไม่น้อยกว่า  ๒๔  ซม.  และไม่เกิน  ๒๘  ซม.” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๗  และข้อ  ๕๘  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๔)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕๗  เสื้อ  มี  ๒  ชนิด  คือ 
(๑) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว  ที่แนวอกมีดุม  ๓  ดุม  แขนยาวไม่รัดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือข้อศอก

ไม่เกิน  ๕  ซม.  ปลายแขนพับทบ  มีกระเป๋าล่างข้างละ  ๑  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลาง
ตามทางดิ่งไม่มีปก  มุมกระเป๋าด้านล่างเป็นรูปตัดพองาม  ปากกระเป๋าขัดดุม  ๑  ดุม  และมีอินทรธนูอ่อน 
ขัดดุมข้างละ  ๑  ดุม  ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 

(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว  มี  ๒  แบบ  ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากี
แกมเขียวของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย  ยกเว้นการใช้เสื้อยืดประกอบ  ให้ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง 
ใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบเท่านั้น 

ข้อ ๕๘ กระโปรงและกางเกง  มีดังนี้  คือ 
(๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว  ยาวปิดเข่าพอสมควร  ไม่มีจีบทบด้านหน้าหรือหลัง  

ชายกระโปรงบานเล็กน้อย  และไม่มีกระเป๋า 
(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก  มี  ๒  แบบ  ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับ

กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย” 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเครื่องแบบ 
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเคร่ืองแบบฝึกผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  เพ่ือกําหนดให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สภาพอากาศของประเทศไทย  และเกิดความคล่องตัวในการฝึกหรือการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในที่ต้ังและภาคสนามยิ่งขึ้น  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาหาร  มณฑลทหารบกที่ ๑๔ 

The Reserve Officer Corps Student Training Center,  

14   Military Circle 

 

โทร / Fax   038 – 283597 

 

th 


	
	เพื่อให้การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งต่อไปจะเรียกชื่อย่อว่า “นศท.” ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย   มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันรวมถึงใช้คำสั่งนี้เป็นมูลฐานสำหรับพัฒนาการฝึก นศท. ไปสู่เป้าหมายตามนโยบายการศึกษา และนโยบายการพัฒนากิจการกำลังพลสำรอง...
	๑. เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา : ให้ความสำคัญกับ นศท. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เป็นกลุ่มพลังมวลชนที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ โดยให้มีการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยและเหมาะสม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก นศท. ๒ ประการคือ เพื่อผลิตกำลังพลสำรองที่มีคุ...
	ก.  มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	ข.  มีภาพลักษณ์สง่างาม มีวินัย และมีความรู้ความสามารถทางทหาร
	ค.  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
	ง.  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นแกนนำต่อต้านภัยยาเสพติด
	จ.  มีความทันสมัย รู้ทันข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของโลก
	ฉ.  ออกแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการเรียนการสอน และการฝึก นศท.
	ช.  มีความเป็นผู้นำ
	ซ.  มีความสามัคคีกลมเกลียว รักหมู่คณะ เป็นกลุ่มพลังที่มีบทบาทในสังคม
	๒. นโยบายการฝึก นศท.
	ก. นโยบายทั่วไป : เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ศฝ.นศท.มทบ.๑๔        จึงกำหนดนโยบายทั่วไป สำหรับการฝึก นศท. ให้ศูนย์ฝึกย่อย / สถานศึกษาวิชาทหาร นำไปปฏิบัติดังนี้
	๑) นำหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่ง ทบ. อนุมัติให้ใช้ล่าสุด มาดำเนินการฝึก นศท.
	๒) ปรับกระบวนการเรียนการสอน และการฝึกให้เป็นแบบ Active Learning และนำแนวทาง    การฝึก นศท. ของครูฝึก นศท.ต้นแบบมาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกวิชา
	๓) พัฒนาครูฝึก นศท./ ผกท. ให้มีมาตรฐาน โดยยกระดับการพัฒนาคุณลักษณะของครูฝึก         ตามแนวทางของครูฝึก นศท. ต้นแบบ
	๔) ส่งเสริมให้ นศท. ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการเสริมสร้างให้มีคุณลักษณะ ๘ ประการของ รด.New Gen.
	๕) ให้สถานศึกษาวิชาทหาร ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการฝึก นศท. ตามที่หน่วยรับผิดชอบการฝึก นศท. ร้องขอ รวมทั้งจัดกิจกรรมเปิดหน่วยทหารเพื่อให้ นศท. ได้เข้าศึกษาดูงาน
	๖) ให้ขยายผลการให้ความสำคัญกับการฝึก นศท. ให้ ผกท. ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้ รับทราบ โดยการประชาสัมพันธ์การฝึก นศท. อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง การจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึกวิชาทหาร /ศูนย์ฝึกย่อย ต้อนรับผู้ปกครอง นศท. (Open House)
	๗) ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ เพื่อให้ นศท. ทราบถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ อำนาจตุลาการ และหน่วยงานด้านความมั่นคง (๔ เสาหลัก) โดยเฉพาะ              การปฏิบัติงานของทหาร ทั้งงานปกติ งานสนาม งานพิเศษที่กองทัพได้รับมอบจากรัฐบ...
	๘) ให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรา...
	๙) นำโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันมาดำเนินการอย่างจริงจัง  เพื่อให้ นศท. ได้ฝึกปกครองตามสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้ หน่วยฝึกวิชาทหารจะต้องดำเนินการพัฒนา/จัดหาเครื่องช่วยฝึก ให้มีความปลอดภัย มีความทันสมัย และเพียงพอก...
	ข. นโยบายเฉพาะ :
	๑) ด้านทัศนคติของ นศท. และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้ทุกศูนย์ย่อยดำเนินการดังนี้
	ก) ให้ความสำคัญกับทัศนคติของ นศท. ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	และกองทัพ โดยมีการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร และกรณีตรวจพบ นศท. ที่มีทัศนคติด้านลบต่อสถาบันและกองทัพ ให้กำหนดมาตรการดำเนินการ ตั้งแต่การอบรมปรับทัศนคติ การตัดคะแนน    ความประพฤติ จนถึงการพ้นสภาพเป็น นศท.
	ข) ส่งเสริมให้ นศท. มีความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ส่งเสริมและสนับสนุน         ให้ นศท. เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน” โด...
	ค) ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและปลูกฝังให้ นศท. ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยให้ตระหนักและซาบซึ้งในการต่อสู้ เสียสละของบรรพบุรุษที่ได้ดำรงรักษาชาติไทย อาทิเช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, บูรพมหากษัตริย์อื่นๆ, วีรกรรมข...
	ง) จัดทำประวัติในการฝึกของ นศท. แต่ละนาย ทั้งในด้านความถนัดหรือความสามารถพิเศษ ในวิชาที่เข้ารับการฝึกตามหลักสูตร รวมถึงลักษณะด้านจิตใจ ความกระตือรือร้น ในการรับการฝึก รักการฝึกวิชาทหาร  มีระเบียบวินัยดี ตั้งแต่ นศท. เข้ารับการฝึกวิชาทหาร จนสำเร็จ...
	๒) ด้านการดำเนินการฝึก ให้ทุกศูนย์ฝึกย่อย/สถานศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการดังนี้
	ก) ใช้หลักสูตรการฝึกที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่ง ทบ.อนุมัติให้ใช้ล่าสุดมาดำเนินการฝึกอบรม นศท. (วิชาทหาร ร้อยละ ๕๕ วิชาทั่วไป ร้อยละ ๔๕)
	ข) การฝึกบุคคลเบื้องต้น ให้หน่วยฝึกวิชาทหารยึดถือตามแนวทาง คู่มือการฝึกว่าด้วย
	แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
	(รร.ทม.รอ.) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหลัก
	ค) ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ทุกระดับต้องระลึกเสมอว่า การฝึก นศท. เป็นการฝึก
	เพื่อให้ นศท. เรียนรู้วิชาทหาร ทั้งด้านร่างกาย, ด้านจิตใจ, ความรู้ความสามารถ และทัศนคติ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกหลักสูตรพิเศษ อาทิ หลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซล เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถพิเศษของ นศท. และการฝึกศิลปะป้องกันตัวสอดแทรกในการออกกำลังกายขอ...
	ง) มุ่งเน้นการฝึกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ นศท. ด้านความมีวินัย การแต่งกาย
	ลักษณะทหารที่ดี และการแสดงความเคารพ ทั้งในและนอกหน่วยฝึกวิชาทหาร ให้ปรากฏและเป็นที่ประทับใจ แก่ประชาชนที่พบเห็น โดยให้มีการฝึกปรับปรุงวินัยเพิ่มเติมจากการฝึกปกติ กรณีกระทำผิดวินัยหรือการแต่งกาย   ไม่เหมาะสม
	จ) จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง กำลังพลสำรอง อย่างจริงจัง เพื่อให้ นศท. มีความรู้
	ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะกำลังพลสำรองของกองทัพเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหาร โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีการเรียกเข้ารับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และ พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘
	ฉ) สอดแทรกการฝึกทักษะชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิทยา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติให้กับ นศท. ในทุกขั้นตอนของการฝึก เพื่อหล่อหลอมให้ นศท. มีจิตสำนึกความรักชาติและกองทัพ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน
	ช) ริเริ่มให้มีการอบรม และปลูกฝัง นศท. ในเรื่อง การข่าว เพื่อทำหน้าที่แจ้งเบาะแส
	บุคคลหรือขบวนการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตามขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ นศท. เป็นลำดับแรก เพื่อเสริมระบบข่ายงานข่าวตามโครงการแหล่งข่าวประชาชนของ ทบ.
	ซ) ทุกศูนย์ฝึกย่อย ต้องให้ความสำคัญกับมาตรการการจัดการฝึกวิชาทหารให้กับ นศท. โดย นศท. ทุกนายจะต้องได้รับการฝึกภาคปกติตามเนื้อหาวิชา จำนวน ๘๐ ชั่วโมง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบ นศท. พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๒ ...
	(๑) นศท. ที่มีความจำเป็น สามารถขาดการฝึกภาคปกติได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ หรือ
	๑๖ ชั่วโมง ของเวลาการฝึก (๘๐ ชั่วโมง)
	(๒)  นศท. ที่ขาดการฝึกภาคปกติเกินกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ ๑๖ ชั่วโมง ของเวลาการฝึก (๘๐ ชั่วโมง) โดยไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิฝึกชดเชยจะหมดสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ต้องตกซ้ำชั้น
	(๓) การลาหรือการขาดการฝึกภาคปกติทุกครั้ง หน่วยฝึกวิชาทหารต้องแจ้งให้
	ผู้ปกครอง นศท. ทราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ลาหรือขาดการฝึก
	(๔) ในกรณีที่ นศท. ขาดการฝึกภาคปกติเกิน ๑๖ ชั่วโมงขึ้นไป เนื่องจากเข้าร่วม
	กิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเท่านั้น และได้รับอนุญาตให้ลาถูกต้อง โดยสถานศึกษาวิชาทหารรายงานฝึกชดเชยตามเกณฑ์การผ่อนผัน จึงจะไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ และต้องมาเข้ารับการฝึกชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ขอลา
	(๕) การลงโทษ นศท. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ นรด. ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบ นศท. พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้แก่ การตัดคะแนนความประพฤติโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบฯ และการลงโทษทุกครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้ นศท. ทราบ
	(๑๐) การดำเนินการรับสมัคร นศท.  ชั้นปีที่ ๑  ศฝ.นศท.มทบ.๑๔   จะพิจารณาให้สิทธิพิเศษสำหรับสถานศึกษาวิชาทหารที่มีความพร้อม   ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการฝึก – สอน  นศท.     และการกำกับดูแลของ ผกท. จากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา
	๓) ด้านการพัฒนาครูฝึก
	ก) ให้ทุกศูนย์ฝึกย่อย พัฒนาและต่อยอดครูฝึก นศท. ต้นแบบ โดยพัฒนาเทคนิค
	การฝึก/การเรียนการสอน และเน้นให้ นศท. มีส่วนร่วม มีความสนุก ผ่อนคลาย เกิดความประทับใจ แต่อิงหลักการ/เนื้อหาวิชาที่กำหนด เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น “รด.New Gen.”
	ข) การแก้ปัญหาการขาดแคลนครูฝึก ให้ดำเนินการ ดังนี้
	(๑) จัดให้มีการฝึกทบทวนครูฝึกให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นในลักษณะ Unit School
	(๒) ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร : ให้ทุกศูนย์ฝึกย่อย จัดการฝึกและอบรมให้ ผกท. เช่นเดียวกับครูฝึก เพียงแต่ความเข้มข้นด้านการฝึกอาจไม่เท่ากับครูฝึก แต่ต้องให้เห็นผลชัดเจนว่ามีการยกระดับมาตรฐานสูงขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ ต้องมอบหมายหน้าที่ให้ในขีดความสามารถ...
	(๔) นศท. ชั้นปีที่ ๔ – ๕ : ดำเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษา   วิชาทหารชั้นปีที่ ๔ - ๕ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ – ๓ และการประชาสัมพันธ์ นศท. ศึกษาต่อในชั้นปีที่ ๔ – ๕ ให้มากขึ้น
	(๕) การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการ ด้วยวิธีการรับสมัคร โดยการเรียกกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก นศท. ในการฝึกภาคปกติและภาคสนาม
	๔) ด้านความปลอดภัย : ให้ยึดถือคำชี้แจงเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการฝึกของ ทบ. เป็นแนวทางในการดำเนินการ ต้องกำหนดให้มีนายทหารนิรภัยการฝึก ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับหน่วยในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการฝึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึก...
	๓. ขอบเขต : คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ (พ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔)
	๔. วัตถุประสงค์
	ก. เพื่อให้นักศึกษาทั้งชายและหญิงที่สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร มีความรู้วิชาทหาร ทั้งในทางเทคนิคและทางยุทธวิธีตามลำดับ ดังนี้
	๑) นศท. ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ให้มีความรู้และมีทักษะวิชาทหารเบื้องต้นอย่างเพียงพอ ได้รับการสร้างเสริมลักษณะทหารอย่างเข้มงวด จนมีบุคลิกเป็นทหาร มีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการฝึกในชั้นปีที่สูงขึ้น รวมถึงให้ได้รับการเสริมสร้า...
	๒) นศท. ชั้นปีที่ ๓ ให้มีความรู้ความสามารถทางทหาร ตลอดจนมีลักษณะผู้นำในระดับ
	ผู้บังคับหมู่ สามารถใช้อาวุธประจำกายและทำการยิงอย่างได้ผล
	๓) นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ให้มีความรู้ความสามารถทางทหาร และมีลักษณะผู้นำในระดับรองผู้บังคับหมวด และผู้บังคับหมวด ตามลำดับ มีความสามารถอย่างเพียงพอต่อการนำหน่วยในระดับหมวด
	ข. ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ นศท. มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีจิตสำนึกในเรื่องความเสียสละต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพ
	ค. เพื่อให้ นศท. เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของชาติ มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง มีความอดทนและอดกลั้น สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการฝึกที่ยากลำบาก
	ง. เพื่อให้ นศท. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง
	จ. เพื่อให้ นศท. มีความรัก ความสามัคคีในหมู่ นศท. ด้วยกัน  และปฏิบัติตนเป็นแกนนำ
	สร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ในสังคมและประเทศชาติ
	๕. กิจกรรมของ นศท.
	ก. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดี
	ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส และเนื่องในวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์
	ข. โครงการ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน” ส่งเสริมให้ นศท. เป็นผู้มีจิตอาสา ปฏิบัติงานเพื่อสังคม และแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมในการทำกิจกรรม เราทำความดี...
	ค. พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. มีความมุ่งหมายเพื่อให้ นศท. ได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความมีระเบียบวินัย โดยให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
	๑) กำหนดวันกระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของ นศท. ในวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
	๒) ให้ดำเนินการซักซ้อมก่อนพิธี โดยกำหนดให้ซ้อมย่อยอย่างน้อย ๒ ครั้ง ซ้อมใหญ่ ๑ ครั้ง กับให้หน่วยจัดให้มีการฝึกซ้อมทุกห้วงเวลาที่มีโอกาส
	ง. กิจกรรม “รด.จิตอาสา” มีความมุ่งหมายเพื่อให้ นศท. มีส่วนร่วมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และอุทิศตนเพื่อสังคมด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกับสถานศึกษาวิชาทหาร หน่วยทหาร และส่วนราชการในพื้นที่ กรอบการปฏิบัติงาน มีดังนี้
	๑) งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
	๒) งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถ
	๓) งานบรรเทาสาธารณภัย
	๔) งานสร้างการรับรู้
	จ. โครงการ “รด.จิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด” ให้ทุกศูนย์ฝึกย่อย ริเริ่มจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ นศท.ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ รวมทั้ง ...
	ฉ. โครงการ “รด.จิตสีขาว” มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการฝึกจิตใจให้สงบ มีสมาธิ รู้ผิดชอบชั่วดี โดยการให้ นศท. ปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์/นั่งสมาธิ ก่อนการฝึก สำหรับ นศท. ที่นับถือศาสนาอื่นๆ ให้พิจารณาปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนเองตามความเหมาะสม
	ช. โครงการ รด.cyber จัดตั้งกลุ่ม นศท. ที่มีขีดความสามารถ และมีความสนใจด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อออนไลน์) โดยการจัดการอบรมเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณต่อสื่อสังคมออนไลน์ การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม นศท.
	ซ. โครงการ รด.network จัดตั้งกลุ่มไลน์ตามสายการบังคับบัญชา ระดับกองร้อย กองพัน
	มีครูฝึกและ ผกท.ประจำกองร้อย ควบคุมและประสานงาน ใช้สำหรับส่งข่าวและแจ้งเตือนการทำกิจกรรม
	ด. โครงการ รด.ต้นแบบนวัตกรรม ส่งเสริม นศท.ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้และทักษะที่มีมาจัดทำสื่อการเรียนการสอน เครื่องช่วยฝึก และนวัตกรรมทางทหาร
	ต. กิจกรรมเปิดหน่วยฝึกวิชาทหาร ต้อนรับผู้ปกครองและญาติในวันเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ปกครองและญาติเกิดความเชื่อมั่นในระบบการฝึก นศท. รวมทั้งเกิดความรักและศรัทธาต่อกองทัพ
	ถ. โครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นความริเริ่มของศูนย์ฝึกย่อย/สถานศึกษาวิชาทหาร ซึ่งปฏิบัติแล้วเกิดผลดี ให้ทุกศูนย์ย่อย/สถานศึกษาวิชาทหาร นำมาปฏิบัติต่อไป
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