
 
 

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


