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ก ำหนดกำรรับสมัครเป็นนักศึกษำวิชำทหำรและรำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร (ส่วนกลำง) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๒ ห้วง 

       ๑. ห้วงที่ ๑  รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ – ๕ 
                        เฉพาะสถานศึกษาวิชาทหาร ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือน มิ.ย. ๖๔ เท่านั้น 

            ๑.๑ สถำนศึกษำวิชำทหำร ในพื้นที่ จว.นครปฐม สถานที่ กส.ทบ. (ศฝ.นศท.กส.ทบ.) 
                  - รับสมัครเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม)่     วันที ่๒๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๔ 
      - รับรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร นศท. (ชาย,หญิง)  ชั้นปีที่ ๑ (ซ้้าชั้น) – ๕  วันที ่๒๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๔ 

            ๑.๒ สถำนศึกษำวิชำทหำรในพื้นที่ กรุงเทพ ฯ, จว.สมุทรปรำกำร, จว.ปทุมธำนี, จว.นนทบุรี  
สถานที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ด้าเนินการ ดังนี้ 
                   ๑.๒.๑ รับสมัครคดัเลือกเป็น นศท. (ชาย) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่)  
         วันที่ ๓ ก.ค. – ๒๗ ก.ค. ๖๔  และ วันที่ ๒๙ ก.ค. – ๑ ส.ค ๖๔   

                   ๑.๒.๒ รับสมัครคัดเลือกเป็น นศท. (หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่)   วันที่ ๒ – ๔ ส.ค. ๖๔  

                   ๑.๒.๓ รับรายงานตัว นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ (เลื่อนชั้นปี, ตกซ้้าชั้น, โอนย้าย  
และรอรับสิทธิ์) 
                               ๑.๒.๓.๑ วันที ่๕ – ๙ ก.ค. ๖๔ 
                            ๑.๒.๓.๒ วันที่ ๑๒ – ๑๖ ก.ค. ๖๔ 

                   ๑.๒.๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) เพ่ิมเติม 
และแจกจ่ายบัญชีรายชื่อ นศท. ฯ ให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร   วันที่ ๖ ส.ค. ๖๔ 
                   ๑.๒.๕ รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) เพ่ิมเติม                             
วันที่ ๗  – ๑๐ ส.ค. ๖๔ 
        ๒. ห้วงท่ี ๒  การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ – ๕ 
                         เฉพาะสถานศึกษาวิชาทหาร ที่เปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือน ส.ค. ๖๔ เป็นต้นไป เท่านั้น 
            ๒.๑ รับรายงานตัว นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕ (เลื่อนชั้นปี, ตกซ้้าชั้น, โอนย้าย    
และรอรับสิทธิ์)   วันที่ ๑๑ – ๑๒ ต.ค. ๖๔ 
            ๒.๒ รับสมัครเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม)่   วันที่ ๑๑ – ๑๒ ต.ค. ๖๔ 
            ๒.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท . (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) เพ่ิมเติม และ
แจกจ่ายบัญชีรายชื่อ นศท.ฯ   วันที ่๑๔ ต.ค. ๖๔ 
            ๒.๔ รับรายงานตัวผูผ้่านการคัดเลือกเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม)่ เพ่ิมเติม   วันที ่๑๕ ต.ค. ๖๔ 
 
  
 
หมำยเหตุ  กำรรับสมัครชั้นปีท่ี ๑ ใหม่ สถำนศึกษำวิชำทหำรต้องน ำนักเรียน, นักศึกษำ มำด ำเนินกำรรับ
สมัครฯ ตำมวัน, เวลำ และสถำนที่ท่ี ศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำรก ำหนดเท่ำนั้น 
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        ประกำศผลคัดเลือกเข้ำเป็น นศท. (ชำย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) เพิ่มเติม 
 ๑ ห้วงที่ ๑ ประกาศ ณ กองอ้านวยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร  
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร วันที ่๖ ส.ค. ๖๔ เวลำ ๑๓๐๐ เป็นต้นไป และ ทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th 
 ๒ ห้วงที่ ๒ ประกาศ ณ กองอ้านวยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร  
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร วันที ่๑๔ ต.ค. ๖๔ เวลำ ๑๓๐๐ เป็นต้นไป และ ทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th 
 ๓ สถานศึกษาวิชาทหาร รับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ตามล้าดับคะแนน เข้าเป็น 
นศท. (ชาย/หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) ที่ประกาศรายชื่อแล้ว  ให้น้านักเรียน หรือนักศึกษา มาด้าเนินกรรมวิธี
รายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ณ กองอ้านวยการรับสมัคร ฯ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เขตดินแดง 
กรุงเทพ ฯ  ตามวันและเวลาที่ก้าหนด   หำกไม่มำตำมวันที่ก ำหนด จะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์  
        ก ำหนดห้วงเวลำด ำเนินกำรรับสมัครเป็นนักศึกษำวิชำทหำร 
 การปฏิบัติเข้าสถานีที่ ๑ (รวมพล/ก้าหนดสาย) ของแต่ละวันเพ่ือรับฟังค้าชี้แจงการด้าเนินกรรมวิธีการ
รับสมัครเป็น นศท. แบ่งห้วงเวลาเป็น ๔ รอบ   
 ๑.  ห้วงเวลำตั้งแต่ ๐๗๐๐ – ๐๙๐๐   
 ๒.  ห้วงเวลำตั้งแต่ ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ 
 ๓.  ห้วงเวลำตั้งแต่ ๑๑๐๐ – ๑๓๐๐ 
 ๔.  ห้วงเวลำตั้งแต่ ๑๓๐๐ – เสร็จสิ้นกำรรับสมัครฯ ในแต่ละวัน 
        แนวทำงกำรรับสมัครและรำยงำนตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ ถึงช้ันปีที่ ๕ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
             ๑. ห้วงท่ี ๑ สถำนศึกษำวิชำทหำร ที่เปิดภำคกำรศึกษำเดือน มิ.ย. ๖๔ ให้ด้าเนินการดังนี้ 
 ๑.๑ ให้สถานศึกษาวิชาทหารน้านักเรียน นักศึกษา มาสมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) ตามวัน, 
เวลา และสถานที่ ศศท. ก้าหนด  
 ๑.๒ ปฎิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่เชื้อไวรัส (Covid – 19) ตำมที่ ศูนย์กำรนักศึกษำ  
วิชำทหำร ก ำหนดดังนี้ 
  - ก้าหนดเส้นทางผ่านเข้า – ออก ในการเดินทางมาสมัครฯ ของสถานศึกษาวิชาทหาร และ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพียงเส้นทางเดียว โดยต้องผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิ, อุโมงค์ฆ่าเชื้อ และลงทะเบียนไทยชนะทุกนาย 
 -  ผกท. และนักศึกษาวิชาทหารรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องทุกนาย ต้องสวมหน้ากากอนามัย 
และมีเจลแอลกอฮอล์ประจ้าตัว 
 ๑.๓ ส้าหรับการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารของ นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ (เลื่อนชั้น, 
ตกซ้้าชั้น, รอรับสิทธิ์, โอนย้าย)  ให้ผู้ก้ากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร รายงานตัวเข้า
ฝึกวิชาทหารแทน และ ช้าระเงินค่าบ้ารุงแทนให้กับ นศท. ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๓     
 ๑.๔ สถานศึกษาวิชาทหารที่เปิดภาคการศึกษาเดือน มิ.ย. ๖๔ ต้องด้าเนินการสมัครเป็น นศท. 
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร เฉพำะในห้วงที่ ๑ เท่ำนั้น กรณีต้องกำรที่จะน ำนักเรียน และ นศท. มำสมัคร 
และรำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร ในห้วงท่ี ๒ ต้องขออนุมัติจำก นรด. เท่ำนั้น 
             ๒ ห้วงที่  ๒ สถำนศึกษำวิชำทหำร ที่ เปิดภำคกำรศึกษำตั้งแต่เดือน ส.ค . ๖๔ เป็นต้นไป         
ให้ด้าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ให้น้านักเรียน นักศึกษา มาสมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่)  ที่ ศศท. 
 ๒.๒ ส้าหรับการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารของ นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ (เลื่อน
ชั้นปี, ตกซ้้าชั้น, โอนย้ายและรอรับสิทธิ์)  ให้ผู้ก้ากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร 
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร และ ช้าระเงินค่าบ้ารุงแทนให้กับ นศท. ชั้นปีที่ ๑ – ถึงชั้นปีที่ ๓ แทน โดย
ด ำเนินกำรเฉพำะในห้วงท่ี ๒ เท่ำนั้น 
 

------------------------------------------------------- 
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กรรมวิธีกำรรับสมัครเป็นนักศึกษำวิชำทหำรและรำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร (ส่วนกลำง)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

         ๑. การปฏิบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) ปฏิบัติตามสถานีต่าง ๆ ดังนี้ 
 สถานีที่ ๑          :     การรวมพล/ก้าหนดสาย 
 สถานีที่ ๒          :     การตรวจหลักฐาน 
 สถานีที่ ๓          :     การตรวจร่างกาย 
                       :     การประเมินทัศนคติต่อกองทัพ 
 สถานีที่ ๔          :     การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 สถานีที่ ๕          :     การช้าระเงินบ้ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  
 สถานีที่ ๖          :     การเก็บหลักฐาน   
 สถานีที่ ๗          :     การถ่ายรูปท้าบัตรประจ้าตัว นศท.  
                       :     รับคู่มือ นศท. 

         ๒. การรายงานตัวของผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) (เพ่ิมเติม)    
ปฏิบัติตามสถานีต่าง ๆ ดังนี้ 
 สถานีที่ ๑          :      การรวมพล/การก้าหนดสาย  
 สถานีที่ ๕          :      การช้าระเงินบ้ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  
 สถานีที่ ๗          :      การถ่ายรูปท้าบัตรประจ้าตัว นศท.  
                       :      รับคูม่ือ นศท. 

         ๓. การรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร นศท. (ชาย, หญิง)  ชั้นปีที่ ๑ - ๓ (เลื่อนชั้นปี, ตกซ้้าชั้น, โอนย้าย
และรอรับสิทธิ์) (ผกท.รายงานตัวฯ และช้าระเงินค่าบ้ารุงแทน) ปฏิบัติตามสถานีต่าง ๆ ดังนี้  
 สถานีที่ ๒          :      การตรวจหลักฐาน      
 สถานีที่ ๕          :      การช้าระเงินบ้ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
 สถานีที่ ๖          :      การเก็บหลักฐาน   
                       :      รับคู่มือ นศท. 

         ๔. การรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๔ - ๕ (เลื่อนชั้นปี, ตกซ้้าชั้น, โอนย้าย 
และรอรับสิทธิ์) (ผกท. รายงานตัวฯ แทน) ปฏิบัติตามสถานีต่าง ๆ ดังนี้   
 สถานีที่ ๒          :      การตรวจหลักฐาน 
 สถานีที่ ๕          :      บันทกึหลักฐานรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
 สถานีที่ ๖          :      การเก็บหลักฐาน    
                       :      รับคูม่ือ นศท. 
 

--------------------------------------------------------------------- 
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กำรช ำระเงินบ ำรุงเพื่อส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำร 
 ๑. นศท. ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) จ ำนวน ๖๘๐ บำท (แยกเป็น เงินบ้ารุง ฯ ๖๕๐ บาท และค่าท้าบัตร
ประจ้าตัว นศท. ๓๐ บาท) 
 ๒. นศท. ชั้นปีที่ ๑ (ซ้้าชั้น), ๒ และ ๓ จ ำนวน ๖๕๐ บำท (ผกท. ช้าระเงินแทนในวันรายงานตัว) 
 ๓. นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต้องช ำระเงินบ ำรุง ฯ 
 ๔. เมื่อ นศท. ได้ช้าระเงินบ้ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วถือว่าเป็น
กรรมสิทธิ์ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะไม่จ่ายเงินคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติและคุณลักษณะ ของบุคคลที่มีสิทธิสมัครเป็นนักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่)  

๑. คุณสมบัติและคุณลักษณะ 
 ๑.๑ เป็นชำยหรือหญิง และมีสัญชำติไทย 
 ๑.๒ มีอายุไม่ต่้ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูณ์ โดยนับอายุตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ส้าหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย  
 ๑.๓ ส้าหรับผู้ที่มีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ต้องไม่เป็น ผู้ที่ไม่ไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียกท่ีอ้าเภอ
ท้องที่ซึ่งเป็นภูมิล้าเนาทหารของตน ตามมาตรา ๒๕ และ/หรือ ต้องไม่เป็น ผู้ที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือก    
ท้าการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ้าการ ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ 
 ๑.๔ ส้าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาของชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป 
 ๑.๕ ก้าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดการฝึกวิชาทหาร เว้น แต่ผู้ส้าเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือส้าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรไม่ต่ ำกว่ำชั้นปีที่ ๓ แล้ว ซึ่งมีอำยุไม่เกิน ๒๖ ปี
บริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารจะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อ ให้จบหลักสูตรการฝึก      
วิชาทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก้าหนดได้ 
 ๑.๖ ไมเ่ป็นโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้ (ตามมาตรา ๔๑ 
กฎกระทรวง ฯ ฉบับที่ ๗๔ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพ่ิมเติม, แก้ไขฉบับที่ ๗๖ พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ๑ .๗ ไม่เป็นบุคคลที่ เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่อยู่ในพ้ืนที่ยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๕       
(พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ .ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามกดฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับ ที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘     
(หมายเหตุ ปัจจุบันได้ออกกฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวง ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลง ๙ ม.ค. ๕๘ โดยยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ก้าหนดให้บุคคลซึ่ง ไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหาร
ได้เฉพาะบางท้องที่ซึ่งมีภูมิล้าเนาอยู่ในท้องที่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว สมควรยกเลิกการยกเว้นไม่
ต้องเข้ารับราชการทหาร ได้เผยแพร่กฎกระทรวง ตาม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ หน้า ๗  ตอนที่ ๓ ก      
ลงวันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๘ ) 
 

--------------------------------------------------------------------- 
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 ๑.๘ มีขนำดรอบตัว น้ ำหนัก และควำมสูง ตำมส่วนสัมพันธ์ ดังนี้ 

 ทั้งนี้ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ดังนี้ ชำย ต้องน้อยกว่ำ ๓๕ กิโลกรัม : ตำรำงเมตร  
และ หญิง ต้องน้อยกว่ำ ๓๐ กิโลกรัม : ตำรำงเมตร (ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้้าหนักตัว (กก.) ÷  ส่วนสูง  (ม.๒)) 
 ๑.๙ มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท 
 ๑.๑๐ ไม่เป็นทหารประจ้าการ, ทหารกองประจ้าการ หรือถูกก้าหนดตัวเข้ากองประจ้าการ แล้ว        
๒. เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตำมระเบียบ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ก ำหนดดังต่อไปนี้.- 
 ๒.๑ สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
 ๒.๒ ผู้สมัครเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ ใหม่ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตาม
ผนวก ฉ (เกณฑ์คะแนนทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย) ประกอบ ระเบียบ นรด. ว่ำด้วย กำรรับสมัครเป็น นศท. 
และรำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

การทดสอบ 
ชาย หญิง 

คะแนน 
จ้านวน/ระยะทาง ภายในเวลา จ้านวน/ระยะทาง ภายในเวลา 

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

วิ่ง ๘๐๐ เมตร ๓ นาที ๑๕ วินาที ๘๐๐ เมตร ๔ นาท ี ๑๐๐ 
 
 ในกรณีท่ีมีผู้สมัคร ฯ ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ก้าหนด ให้บันทึกจ้านวนครั้ง  
ที่ผู้สมัคร ฯ ปฏิบัติได้ในการ ดันพ้ืน, ลุก – นั่ง และเวลาวิ่ง ปรับเป็นคะแนนตามตารางคะแนนทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ที่ก้าหนด ดังนี้ 
     ๒.๒.๑ ผู้สมัครชำย ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก้าหนดใน อนุผนวก ๑ (ตารางคะแนนทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายชาย) โดยให้รวมคะแนน ดันพ้ืน, ลุก – นั่ง และวิ่ง เข้าด้วยกัน แล้วเรียงล้าดับจากมาก – น้อย 
     ๒.๒.๒ ผู้สมัครหญิง ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก้าหนดใน อนุผนวก ๒ (ตารางคะแนนทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายหญิง) โดยให้รวมคะแนน ดันพ้ืน, ลุก – นั่ง และวิ่ง เข้าด้วยกัน แล้วเรียงล้าดับจากมาก – น้อย 
     ๒.๒.๓ คัดเลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล้าดับ จนครบจ้านวนที่ต้องการรับเข้าเป็น นศท. ภายหลัง 
จากหักยอด ผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๒.๒ แล้ว โดยให้แยกชายและหญิงออกจากกัน 

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

 
 
 

อายุ (ปี)/ 
บริบูรณ ์

ชาย หญิง 
ขนาดรอบตัว (อก) น้้าหนัก 

(กก.) 
ความสูง 
(ซม.) 

น้้าหนัก 
(กก.) 

ความสูง 
(ซม.)  หายใจเข้า (ซม.) หายใจออก (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 
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อนุผนวก ๑ (ตำรำงคะแนน กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย (ผู้สมัครชำย)) 
 

ท่ำดันพื้น (๒ นำที) 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
22 100 16 70 10 40 4 10 
21 95 15 65 9 35 3 5 
20 90 14 60 8 30 2 0 
19 85 13 55 7 25 1 0 
18 80 12 50 6 20 

  
17 75 11 45 5 15 

 
ท่ำลุกนั่ง ( ๒ นำที) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
34 100 25 73 16 46 7 19 
33 97 24 70 15 43 6 16 
32 94 23 67 14 40 5 13 
31 91 22 64 13 37 4 10 
30 88 21 61 12 34 3 7 
29 85 20 58 11 31 2 4 
28 82 19 55 10 28 1 1 
27 79 18 52 9 25   
26 76 17 49 8 22 

 
ว่ิงระยะทำง 800 เมตร 

เวลำ 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลำ 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน นำท/ีวินำที นาที/วินาที นำท/ีวินำที นาที/วินาที 

3.15 100 3.24 73 3.33 46 3.42 19 
3.16 97 3.25 70 3.34 43 3.43 16 
3.17 94 3.26 67 3.35 40 3.44 13 
3.18 91 3.27 64 3.36 37 3.45 10 
3.19 88 3.28 61 3.37 34 3.46 7 
3.20 85 3.29 58 3.38 31 3.47 4 
3.21 82 3.30 55 3.39 28 3.48 1 
3.22 79 3.31 52 3.40 25 3.49 0 
3.23 76 3.32 49 3.41 22   

หมายเหตุ   กรณีใช้เวลำว่ิง เกินกว่ำ ๓ นำที ๔๙ วินำที ขึ้นไป ไม่มีคะแนน 
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อนุผนวก ๒ (ตำรำงคะแนน กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย (ผู้สมัครหญิง)) 
 

ท่ำดันพื้น (๒ นำที) 
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
15 100 11 72 7 44 3 16 
14 93 10 65 6 37 2 9 
13 86 9 58 5 30 1 2 
12 79 8 51 4 23 0 0 

 
ท่ำลุกนั่ง (๒ นำที) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
25 100 18 72 11 44 4 16 
24 96 17 68 10 40 3 12 
23 92 16 64 9 36 2 8 
22 88 15 60 8 32 1 4 
21 84 14 56 7 28 0 0 
20 80 13 52 6 24   
19 76 12 48 5 20   

 
ว่ิงระยะทำง 800 เมตร 

เวลำ 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน 

เวลำ 
คะแนน 

เวลา 
คะแนน นำท/ีวินำที นาที/วินาที นำท/ีวินำที นาที/วินาที 

4.00 100 4.09 73 4.18 46 4.27 19 
4.01 97 4.10 70 4.19 43 4.28 16 
4.02 94 4.11 67 4.20 40 4.29 13 
4.03 91 4.12 64 4.21 37 4.30 10 
4.04 88 4.13 61 4.22 34 4.31 7 
4.05 85 4.14 58 4.23 31 4.32 4 
4.06 82 4.15 55 4.24 28 4.33 1 
4.07 79 4.16 52 4.25 25 4.34 0 
4.08 76 4.17 49 4.26 22   

หมำยเหตุ : กรณีใช้เวลำว่ิง เกินกว่ำ ๔ นำที ๓๔ วินำที ขึ้นไป ไม่มีคะแนน 
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 ๒.๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และบันทึกผลตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในข้อ ๒.๒ หากมีผู้ผ่าน  
การทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่ก้าหนดเกินกว่าจ้านวนยอดจัดสรรที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก้าหนด   
จะพิจารณาผลการศึกษาล้าดับสูงสุดก่อน หรือหากมีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย        
มีจ้านวนไม่ถึงยอดจัดสรรจะพิจารณาจากผู้มีผลคะแนนทดสอบร่างกาย ตามที่ก้าหนดในข้อ ๒.๒ โดยให้มี
สัดส่วน นศท. (หญิง) ไม่เกินร้อยละ ๗  ในภาพรวมส้าหรับ นศท. (ชาย) 
 ๒.๔ ต้องช้าระเงินบ้ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
 ๒.๕ การไว้ทรงผมของนักศึกษาวิชาทหาร 
       ๒.๕.๑ การไว้ทรงผมของนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๓  ให้ไว้ทรงผมรองทรง
สูงความยาวด้านบนไม่เกิน ๕ เซนติเมตร 
       ๒.๕.๒ การไว้ทรงผมของนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) ชั้นปีที่ ๔ ถึง ชั้นปีที่ ๕  ให้ไว้ทรงผมรองทรง 
ความยาวด้านบนไม่เกิน ๗ เซนติเมตร 
       ๒.๕.๓ การไว้ทรงผมของนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง) 
                ๒.๕.๓.๑ หากไว้ผมยาว ต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่า หรือ
ปรกบ่าจนปิดอินทรธนู 
                ๒.๕.๓.๒ หากจ้าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบก็ควรใช้ กิ๊บ หรือริบบิ้น
ขนาดเล็กที่เป็นสีเดียวกับสีผม 
                ๒.๕.๓.๓ ห้ามไว้ผมเปีย, ผมแกละ, ผมทรงหางม้า, ผมม้า (ผมปรกหน้า) หรือทรงผมอ่ืน
ที่ไม่เหมาะสม 
                ๒.๕.๓.๔ ห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือสารอ่ืนใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผมเปียก หรือ
มีสีผมผิดธรรมชาติตามสมัยนิยมในปัจจุบัน 
 ๒.๖ ต้องแต่งกายตามระเบียบที่ก้าหนด 
 ๒.๗ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่ง โดยเคร่งครัด 
 ๒.๘ การทุจริตทุกกรณี จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เช่น 
       ๒.๘.๑ ท้าการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก้าหนดมาสมัครซ้้า ทั้งใน
สถานศึกษาวิชาทหารเดิม หรือย้ายไปสมัครใหม่ยังสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน 
       ๒.๘.๒ จ้างวาน หรือให้ผู้อ่ืนมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายแทน 
       ๒.๘.๓ กระท้าการแก้ไขข้อมูลผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในใบสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ (แบบ รด.๑) 
 

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



- ๙ - 
 

หลักฐำนกำรสมัครเข้ำเป็น นศท. (ชำย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) 
 ๑. ใบสมัครเป็น นศท. (แบบ รด.๑)  (ทบ.๓๔๙ - ๐๐๑) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่ก้าลัง
ศึกษาอยู่ปัจจุบัน โดยยื่นความจ้านง ขอสมัครเข้าเป็น นศท . ชั้นปีที่ ๑ ด้ำนหน้ำ ผู้สมัครชำย และหญิง        
ต้องกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง ให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ด้ำนหลัง 
เงื่อนไขประกอบกำรสมัครเป็น นศท. (เฉพำะผู้สมัครชำย) และหนังสือให้ค้ายินยอมของ บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ลงนาม ด้านหน้าใน ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  
(ผู้สมัครหญิง ไม่ต้องกรอกข้อควำมในส่วนด้ำนหลังของใบสมัคร)   
     ๑.๑ ในช่องค ำรับรองของสถำนศึกษำวิชำทหำรในใบสมัคร (แบบ รด.๑) ต้องให้หัวหน้าสถานศึกษา
วิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ โดยรับรองว่าจะปกครองให้  นศท.      
อยู่ในระเบียบวินัยอันดี และจะให้มีความสะดวกในการฝึกวิชาทหารของผู้สมัคร ตามที่กองทัพบกก้าหนด ตลอดจน
รับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเองและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง ประทับตรำ    
ของสถำนศึกษำวิชำทหำรก ำกับไว ้
     ๑.๒ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบสมัคร (แบบ รด.๑)      
ให้สมัครเข้าฝึกวิชาทหารได้ โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อ่ืนจะลงนามแทนมิได้ 
     ๑.๓ ติดรูปถ่ำยสีขนำด ๓ x ๔ ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือนักศึกษา หน้าตรง, ไม่สวมหมวก   
และไม่สวมแว่นตา จ้านวน ๑ รูป 
 ๒. หลักฐานแสดงผลการศึกษาส้าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีผลการศึกษาไม่ต่้ากว่า 
ที่กองทัพบกก้าหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ ให้เป็นผู้รับรองคะแนนเฉลี่ย
ในหลักฐาน 
 ๓. ใบรับรองแพทย์โดยแพทย์ปริญญา ที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันชั้น ๑ 
สาขาเวชกรรม โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หรือหน่วยตรวจโรคทหาร หรือ
สถานพยาบาลเอกชน ตามที่ก้าหนด ท้าการตรวจโรคและตรวจร่างกายแล้ว ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจ
ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้  ตามมาตรา ๔๑ กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม    
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ พ.ศ.๒๕๕๕ ออกตามความใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และรับรองว่า   
มีร่างกายสมบูรณ ์แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันรับสมัครเป็น นศท. 
 ๔. ผู้สมัครชายที่มีอายุตั้งแต่ ๑๗ – ๑๙ ปี บริบูรณข์ึ้นไป (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร) ต้องน้าส้าเนาใบส้าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบด้วย 
 ๕. ผู้สมัครชายที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูณณ์ (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ต้องน้า
ส ำเนำหมำยเรียกเข้ำรับรำชกำรทหำร (แบบ สด.๓๕) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม จากข้อ ๖ ด้วย 
 ๖. ผู้สมัครชายที่มีอายุตั้งแต่ ๒๑ – ๒๒ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) 
ต้องน้า ส ำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร (สด.๔๓)    
ของปี พ.ศ. ที่มาสมัคร ฯ มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม จากข้อ ๗ ด้วย 
 

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



- ๑๐ - 
 

 กำรปฏิบัติของผู้สมัครเข้ำเป็น นศท. (ชำย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม)่ 
จัดเตรียมหลักฐำนกำรสมัครและจัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับ ดังนี้ 

 
 ๑. ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ. ๓๔๙ - ๐๐๑ (รด.๑) ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ส้าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาส้าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า (ปพ.๑) ซึ่งมีผลการศึกษา
ไม่ต่้ากว่าที่กองทัพบกก้าหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจให้เป็นผู้รับรองคะแนนเฉลี่ย
ในหลักฐาน 
 ๓. ใบรับรองแพทย์ 
 ๔. ส้าเนา สด.๙  (ขึ้นบัญชีเป็นทหารกองเกิน)  จ้านวน ๑ ฉบับ เฉพาะ นศท. ชาย (ถ้ามี) 
 ๕. ส้าเนา สด.๓๕ (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร) จ้านวน ๑ ฉบับ เฉพาะ นศท. ชาย (ถ้ามี) 
 ๖. ส้าเนา สด.๔๓ (ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน) จา้นวน ๑ ฉบับ เฉพาะ นศท. ชาย (ถ้ามี) 
 ๗. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
กำรเตรียมร่ำงกำยก่อนสมัครเป็น นศท. 
 ๑. ตรวจสอบ น้้าหนัก, ขนาด และส่วนสูง ต้องมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 ๒. นักเรียน นักศึกษา ควรมีการออกก้าลังกายและฝึกการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์   
ที่ก้าหนด เพ่ือให้เกิดความเคยชินและปรับสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 ๓. นักเรียน นักศึกษาชาย ที่สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑  ต้องตัดผมรองทรง  ตำมข้อ ๒.๕ (๒.๕.๑)  
หน้ำ ๘  เท่ำนั้น 
กำรแต่งกำย   
 ๑. ผู้สมัครชาย    :   ชุดนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาวิชาทหาร 
 ๒. ผู้สมัครหญิง   :   อนุโลม ชุดพละศึกษา ของสถานศึกษาวิชาทหาร  
 

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



- ๑๑ - 
 

หลักฐำนกำรรำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร นศท. (ชำย, หญิง) 
ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๕ (เลื่อนชั้นปี, ตกซ้ ำชั้น, โอนย้ำย และรอรับสิทธิ์) 

 ๑. ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่ก้าลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน 
โดยนักศึกษาวิชาทหารที่ยื่นความจ้านงขอรายงานตัว ต้องเขียนและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  
     ๑.๑ ในช่องค้ารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) 
หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้รับมอบอ้านาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ 
ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในแบบรายงานตัว และประวัติของนักศึกษาวิชาทหารว่าเป็นความจริง และ
ประทับตรำของสถำนศึกษำวิชำทหำรก ำกับไว้ 
     ๑.๒ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบรายงานตัว (แบบ รด.๒)    
ให้รายงานตัวเขา้ฝึกวิชาทหาร โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อ่ืนจะลงนามแทนมิได้ 
     ๑.๓ ติดรูปถ่ายสีขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษำวิชำทหำร หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตา จ้านวน ๑ รูป ที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
 ๒. นศท. ที่ขอรอรับสิทธิ์ไว้ ต้องน้าหลักฐานหนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ์ฉบับจริง มาแสดงด้วย 
 ๓. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร กรณี นศท. โอนย้ายระหว่างสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง 
หรือส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค หรือโอนย้ายต่างส่วนภูมิภาค ให้ ศศท., ศฝ.นศท.มทบ.และ นฝ.นศท.มทบ.     
ที่ฝึกวิชาทหารอยู่เดิม เป็นหน่วยออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร  
 ๔. นศท. ที่ได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกรณีเหตุสุดวิสัย ฯ ตามที่ก้าหนด ใน ข้อ ๒๕ ของระเบียบ นรด. 
ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ต้องมีหลักฐานการอนุมัติ
กรณีดังกล่าวมาแสดงด้วย (ข้อ ๒๕ กรณีมีเหตุสุดวิสัยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถไปฝึกภาคสนามได้ตามข้อ ๒๔.๖ 
(ข้อ ๒๔.๖ ไม่สามารถไปฝึกภาคสนามได้จะด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม หรือฝึกภาคสนามไม่ครบตามที่ก้าหนด ) 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามหลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจน จึงจะ
ได้รับการอนุโลมผ่อนผันให้ เข้ารับการฝึกภาคสนามในปีการศึกษาถัดไปได้ตามกรณีต่างๆ ดังนี้  ๒๕.๑       
ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส , ๒๕.๒ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรงทั้งในประเทศ      
และต่างประเทศ, ๒๕.๓ มีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรง หรือได้รับการผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉิน หรือไม่สามารถใช้
ก้าลังกายในการฝึกได้ เพราะอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และ ๒๕.๔ กรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นเร่งด่วน) 

เตรียมหลักฐำนกำรรำยงำนตัว นศท. (ชำย, หญิง) ชั้นปีท่ี ๑  (ตกซ้ ำชั้นและโอนย้ำยสถำนศึกษำวิชำทหำร) 
 ๑. ให้สถานศึกษาวิชาทหาร จัดท้าบัญชีรายชื่อแยกจากผู้สมัครชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) 
 ๒. ใช้ใบแบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) 
 ๓. หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริงที่ออกโดย ศศท., ศฝ.นศท.มทบ. หรือ นฝ.นศท.มทบ. 
(สถานที่ ที่รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หน่วยเดิม) 
 ๔. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ออกโดย ศศท., ศฝ.นศท.มทบ. หรือ นฝ.นศท.มทบ. (สถานที่    
ที่รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หน่วยเดิม) 

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

 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

หลักฐำนกำรรำยงำนตัว นศท. (ชำย, หญิง) ชั้นปีที่ ๒ - ชั้นปีที่ ๕  
(เลื่อนชั้นปี, ตกซ้ ำชั้น และรอรับสิทธิ์ ในสถำนศึกษำวิชำทหำร แห่งเดิม) 

 ๑. ให้สถานศึกษาวิชาทหาร จัดท้าบัญชีรายชื่อ นศท. แยกเป็นประเภทเลื่อนชั้นปี, ตกซ้้าชั้น, หรือรอรับสิทธิ์
 ๒. ใช้ใบแบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒ )  
 ๓. หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริงที่ออกให้โดย ศศท. 
 ๔. ส้าเนาใบส้าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) ถ้ามี  

หลักฐำนกำรรำยงำนตัว นศท. (ชำย, หญิง) ชั้นปีที่ ๒ - ชั้นปีที่ ๕ 
(เลื่อนชั้นปี, ตกซ้ ำชั้น, รอรับสิทธิ์ หรือโอนย้ำยสถำนศึกษำวิชำทหำรแห่งเดิมในส่วนกลำง  

หรือส่วนภูมิภำค มำเข้ำรับกำรศึกษำในสถำนศึกษำวิชำทหำรในส่วนกลำง (แห่งใหม่)) 
 ๑. ให้สถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ จัดท้าบัญชีรายชื่อ นศท. แยกเป็นประเภท เลื่อนชั้นปี, ตกซ้้าชั้น, 
โอนย้าย และรอรับสิทธิ์ 
 ๒. ใช้ใบแบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) 
  ๓. หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศศท., ศฝ.นศท.มทบ. หรือ นฝ.นศท.มทบ.  
หน่วยเดิม 
 ๔. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ฉบับจริงรับรองโดย ศศท., ศฝ.นศท.มทบ.หรือ นฝ.นศท.มทบ. 
หน่วยเดิม 
 ๕. ส้าเนาใบส้าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) ถ้ามี  

หลักฐำนกำรรำยงำนตัว นศท. (ชำย, หญิง) ชั้นปีท่ี ๔ - ๕ 
เลือ่นชั้นปีและตกซ้ ำชั้น ไม่สังกัดสถำนศึกษำวิชำทหำร 

 ๑. ใช้ใบแบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒)  
 ๒. หลักฐานการส้าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป 
 ๓. หลักฐานการส้าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ หรือ ชั้นปีที่ ๔ 

จัดเตรียมหลักฐำนกำรสมัครและจัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับ ดังนี้ 
 ๑. ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จ้านวน ๑ ฉบับ 
 ๒. หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริง (กรณีขอรอรับสิทธิ์) 
 ๓. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ฉบับจริง (กรณีโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) 
 ๔. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

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

 



- ๑๓ - 
 

กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำวิชำทหำร 
 ๑. บัญชีรำยช่ือ ฯ ที่ สถำนศึกษำวิชำทหำร (โดย ผกท.) ด ำเนินกำรมี ๘ ประเภท 
     ๑.๑ บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่)  
     ๑.๒ บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร เลื่อนชั้นปี (สถานศึกษา ฯ เดิม) 
     ๑.๓ บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตกซ้้าชั้น (สถานศึกษา ฯ เดิม) 
     ๑.๔ บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเขา้รับการฝึกวิชาทหาร รอรับสิทธิ์ (สถานศึกษา ฯ เดิม) 
     ๑.๕ บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โอนย้าย --> เลื่อนชั้นปี 
     ๑.๖ บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โอนย้าย --> ตกซ้้าชั้น 
     ๑.๗ บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โอนย้าย --> รอรับสิทธิ์ 
     ๑.๘ บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โอนย้าย --> ตกซ้้าชั้น --> รอรับสิทธิ์ 

 ๒. กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษำวิชำทหำร (ชำย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) 
     ๒.๑ เข้าระบบอินเตอร์เน็ต  Browser --> Google Chome เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน www.tdc.mi.th (จากหน้าจอนี้  สามารถ Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูล     
การรับสมัครและรายงานตัว นศท. ส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร เพ่ือศึกษาก่อนที่จะด้าเนินการต่อไป) 
     ๒.๒ เลือกโปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร เข้าสู่ระบบงานทะเบียนพล นศท. (ส่วนงาน
สถานศึกษาวิชาทหาร) แล้วด้าเนินการเข้าสู่ระบบของสถานศึกษาวิชาทหาร นั้น ๆ ต่อไป 
     ๒.๓ เลือกใช้งานเมนู รับสมัคร นศท.--> ข้อมูลผู้สมัครชาย/ข้อมูลผู้สมัครหญิง (ไม่มีข้อมูลตั้งต้นให้
ต้องกรอกข้อมูลเองทั้งหมด) ด้าเนินการกรอกข้อมูลผู้สมัครตามขั้นตอน ให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องจนเสร็จสิ้น 
     ๒.๔ จัดพิมพ์บัญชีรำยช่ือผู้สมัครใหม่ (ชำย, หญิง) จ ำนวน ๑๓ ชุด   โดยส่งให้ กกพ.ศศท.     
ก่อนวันด ำเนินกำรรับสมัคร ๕ วัน  เพ่ือตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครกับฐานข้อมูล 
     ๒.๕ บัญชีรำยช่ือผู้สมัคร (ชำย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) ให้แยกบัญชีออกจากผู้รายงานตัวเข้าฝึก
วิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ที่ขอรอรับสิทธิ์ หรือสอบตกซ้้าชั้น 
     ๒.๖ ให้ตรวจสอบชื่อ, รหัสสถานศึกษาวิชาทหารที่ถูกต้องปัจจุบัน (หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ต้องรายงานขอแก้ไขพร้อมด้วยหลักฐานให้ ศศท. ทราบ ล่วงหน้า)  
      ๒.๗ ในกรณีที่สถานศึกษาวิชาทหาร เปิดการเรียนการสอน ๒ รอบ (รอบเช้า และ รอบบ่าย)        
ให้ประทับค้าว่า รอบเช้ำ หรือ รอบบ่ำย ด้วยหมึกสีแดงให้ชัดเจน 
 ๓. กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเป็น นศท. (ชำย, หญิง) ชั้นปีท่ี ๑ (เพิ่มเติม) 
     ๓.๑ ผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร รับบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑ 
(เพ่ิมเติม) จาก กองก้าลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จ ำนวน ๑ ชุด แล้ว ให้ถ่ำยเอกสำรเพิ่มเติม  
จ ำนวน ๘ ชุด  ส่งให้ กองอ้านวยการรับสมัคร ฯ และให้น้าผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว       
ตามวันและเวลาที่ก้าหนด 
     ๓.๒ ผู้สมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ ทุกนาย ต้องรายงานตัวเข้าฝึก
วิชาทหาร ที่ ศศท. ตามวันและเวลาที่ก้าหนด กรณีไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก้าหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 
     ๓.๓ สถำนศึกษำวิชำทหำร ไม่ควรพิมพ์บัญชีรำยชื่อขึ้นเอง โดยมิได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 
นศท. (รด.๒๕) ให้ตรงกับฐานข้อมูลการรับสมัคร ฯ ท้าให้ยุ่งยากต่อการตรวจสอบ และท้าให้ผู้สมัครบางราย 
ต้องเสียสิทธิ์ 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

 ๔. กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อ นศท . (ชำย, หญิง) รำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๑ – ๕   
(เลื่อนชั้นป,ี ตกซ้ ำชั้น, โอนย้ำย และรอรับสิทธิ์)  
     ๔.๑ ปฏิบัติตามข้ันตอนข้อ ๒.๑ – ข้อ ๒.๒ 
     ๔.๒ เลือกใช้งานเมนู รับรำยงำนตัว นศท. กระท้าตามขั้นตอนตามล้าดับ ท้าการตรวจสอบรายชื่อ
ตามรายชื่อประกาศผลสอบ ที่ปรากฎในโปรแกรมให้ตรงกับเอกสารบัญชีรายชื่อประกาศผลสอบ (รด.๒๕)   
เมื่อถูกต้องแล้วท้าการประมวลผลรายงานตัวตามล้าดับ และตรวจสอบรายชื่อผู้รายงานตัวให้ตรงกับที่เลือกไว้ 
     ๔.๓ สถานศึกษาวิชาทหาร ด้าเนินการประมวลผลรายงานตัวของสถานศึกษาวิชาทหาร ให้กระท้า
ในทุกประเภทบัญชีรายชื่อ ตามข้อ ๑ ( ๑.๒ – ๑.๘) 
     ๔.๔ จัดพิมพ์บัญชีรำยชื่อ นศท. รำยงำนตัว ตำมข้อ ๔.๓ แยกทุกประเภทบัญชีรำยชื่อ     
(ชำย, หญิง) จ ำนวน ๑๐ ชุด ส่งให้ กกพ. ศศท. ก่อนวันด ำเนินกำรสมัคร ๕ วัน เพื่อตรวจสอบบัญชีรำยชื่อ 
นศท. กับฐำนข้อมูล  
     ๔.๕ ตรวจสอบชื่อ, รหัสสถานศึกษาวิชาทหารต้องถูกต้อง (หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องรายงาน
ขอแก้ไขพร้อมด้วยหลักฐานให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทราบล่วงหน้า) 
     ๔.๖ สถานศึกษาวิชาทหารมี ๒ รอบ (รอบเช้ำ หรือ รอบบ่ำย) ให้ประทับด้วยหมึกสีแดง 
     ๔.๗ ชื่อตัว - ชื่อสกุล, พ.ศ.เกิด, หมายเลขประจ้าตัว, หมายเลขประจ้าตัวประชาชน ของ นศท.    
ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง 
     ๔.๘ ห้ามน้าบัญชีรายชื่อประกาศผลการสอบ (รด.๒๕) มาถ่ายเอกสารท้าเป็นบัญชีรายชื่อรายงานตัว 
 ๕. กำรรับบัญชีรำยชื่อผู้สมัครเป็น นศท. และรำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
ติดต่อขอรับได้ที่ กกพ.ศศท. ถนนวิภำวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร หลังจากการสมัครและรายงานตัว
เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน 
 ๖ . กำรรับใบสมัครเป็น นศท ., ใบรำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร และหนังสือขอรอรับสิทธิ์      
ติดต่อขอรับได้ที่ กกพ.ศศท. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ ๒๙ เม.ย. ๖๔ เป็นต้นไป 
ตำมวันและเวลำรำชกำร 

 ๗. กำรส่งบัญชีรำยชื่อผู้สมัครเป็น นศท.และ นศท.รำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร  
     ๗.๑ บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็น นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่)     จ ำนวน ๑๓ ชุด 
     ๗.๒ บัญชีรายชื่อ นศท. ฯ (ชาย, หญิง) รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร  จ ำนวน ๑๐ ชุด 
     ๗.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท . (ชาย , หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) (เพ่ิมเติม        
ทั้งสองห้วง)  จ ำนวน ๘ ชุด  
     ๗.๔ กรุณาส่งบัญชีรายชื่อ ฯ ตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๒ ให้ กกพ.ศศท. ก่อนวันที่ก้าหนดให้น้า
นักเรียน นักศึกษา ไปสมัคร และ ผกท. รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารแทน ไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน  
 ๘. ตรวจเอกสำรก่อนน ำไปด ำเนินกำรสมัครและรำยงำนตัว 
     ๘.๑ ใบสมัครเป็น นศท. ตรวจการกรอกข้อความในใบสมัครของผู้สมัคร กำรลงนำมของผู้ปกครอง 
และกำรลงนำมรับรองของสถำนศึกษำวิชำทหำร และประทับตรำสถำนศึกษำวิชำทหำร ให้ถูกต้องครบถ้วน 
     ๘.๒ ใบรายงานตัว ฯ ตรวจการกรอกข้อความในใบรายงานตัวของ นศท. ให้ถูกต้องครบถ้วน 
     ๘.๓ วุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.๑) ต้องรับรองส้าเนา และคะแนนเฉลี่ย โดยมีหัวหน้ำสถำนศึกษำ
วิชำทหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจเป็นผู้ลงนำมรับรองส ำเนำ 
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     ๘.๔ ผู ้รำยงำนตัวประเภทโอนย้ำย  ให้ตรวจหลักฐานรับรองการฝึก  ที ่ออกโดย  ศศท .,      
ศฝ.นศท.มทบ. หรือ นฝ.นศท.มทบ. 
     ๘.๕ ผู้รำยงำนตัวสถำนศึกษำวิชำทหำร (แห่งเดิม) ให้ตรวจหลักฐานจาก  บัญชีรำยช่ือประกำศ
ผลกำรสอบในสถำนศึกษำวิชำทหำรก่อน 

 ๙. เรื่องท่ีผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร ควรทรำบและปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๙.๑ การด้าเนินกรรมวิธีรับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผู้ก้ากบันักศึกษา วิชาทหาร หรือผู้แทนสถานศึกษา จะต้องมาด้าเนินการตาม วัน เวลา ที่ ศศท. ก้าหนด 
     ๙.๒ ผู้สมัครและรำยงำนตัว ทีเ่ตรียมหลักฐำนไม่ครบถ้วน กอ.รับสมัคร ฯ จะไม่รับด้าเนินการ 
     ๙.๓ ระหว่ำงด ำเนินกำรรับสมัครและรำยงำนตัว จะต้องอยู่ก ำกับดูแลจนกว่ำผู้สมัครและ
รำยงำนตัว ของสถำนศึกษำวิชำทหำรของตน จะด ำเนินกำรเสร็จสิ้น เพื่อแก้ปัญหำต่ำง ๆ 
     ๙.๔ การด้าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครเป็น นศท.และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร จะกระท้า
ระหว่าง หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน  โดย ศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร กับสถำนศึกษำวิชำทหำร 
ผู้สมัคร ฯ และ นศท. ผู้รำยงำนตัว จะติดต่อกับ กอ.รับสมัคร ฯ ต้องด ำเนินกำรติดต่อผ่ำนสถำนศึกษำ    
วิชำทหำรของตน เท่ำนั้น 
     ๙.๕ ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร/ผู้แทนสถำนศึกษำวิชำทหำร  ขอให้ไปรายงานตัวที ่ส้านักงาน
ผู้ก้ากับนักศึกษาวิชาทหาร อาคาร รร.รด.ศศท. เมื่อมาปฏิบัติงาน หรือที่ กอ.รับสมัคร ฯ ในโอกาสแรกท่ีไปถึง 
     ๙.๖ การรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ของ นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีท่ี ๕  (ชำย/หญิง) ทุกประเภทการ
รายงานตัว  (เลื่อนชั้นปี, ตกซ้ ำชั้น, รอรับสิทธิ์ และโอนย้ำยสถำนศึกษำวิชำทหำร) ใช้แบบรายงานตัว 
นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ฯ (แบบ รด.๒)  
     ๙.๗ สถานศึกษาวิชาทหาร สามารถ Download ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็น นศท. 

และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ .ศ ๒๕๖๓ * เข้าสู่เว็บไซต์ นรด . -->  --> ดาวน์โหลด  

(ระเบียบ นรด.ฯ), ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครและรายงานตัว -->  
 

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

กำรด ำเนินกำรขอรอรับสิทธิ์ 
 การปฏิบัติของ นศท. ที่ไม่สามารถรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ตลอดปี
การศึกษา และ นศท. มีความประสงค์ จะต้องด้าเนินการขอรอรับสิทธิ์ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. สถานศึกษาวิชาทหาร จัดท้าบัญชีรายชื่อ นศท. ที่ขอรอรับสิทธิ์ โดยส่งบัญชีรายชื่อ ฯ โดยแยก
ประเภทชั้นปี (ชาย, หญิง) พร้อมหลักฐานประกอบ ให้กับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว  และขอรอรับสิทธิ์            
ณ กอ.รับสมัครเป็น นศท. และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โดยสถานศึกษาวิชาทหาร ต้องด ำเนินกำรภำยใน
ห้วงกำรรับสมัครเป็น นศท. และรำยงำนตัวเข้ำฝึกวิชำทหำร เท่ำนั้น 
 ๒. สถานศึกษาวิชาทหาร รับหนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริง ๑ ฉบับ เพื่อมอบให้กับ นศท.
ที่ขอรอรับสิทธิ์ เก็บไว้ประกอบหลักฐานการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ในปีการศึกษา ถัดไป 
 

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



- ๑๖ - 
โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม มาตรา ๔๑ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพ่ิม,แก้ไข ฉบับที่ ๗๖ พ.ศ.๒๕๕๕  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  

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

 ๑. โรคหรือควำมผิดปกติของตำ 
     ๑.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ  
ต่้ากว่า ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
     ๑.๒ สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือ 
ต่้ากว่าทั้งสองข้าง 
     ๑.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง 
     ๑.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
     ๑.๕ ต้อหิน (Glaucoma) 
     ๑.๖ โรคขัว้ประสาทตาเสื่อมทั้งสองข้าง (Optic Atrophy) 
     ๑.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นท้ังสองข้าง 
     ๑.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท้างาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial nerel ๓ rd, ๔ th, ๖ th) 
(เพ่ิมตาม กฎกระทรวงฯ ที่ ๗๖) 
 ๒. โรคหรือควำมผิดปกติของหู 
     ๒.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที หรือ
เกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง 
     ๒.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
     ๒.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 
 ๓. โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
     ๓.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
     ๓.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
     ๓.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
     ๓.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
     ๓.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
     ๓.๖ หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 
 ๔. โรคเลือดและอวัยวะสร้ำงเลือด 
     ๔.๑ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย 
     ๔.๒ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
 ๕. โรคของระบบหำยใจ (แก้ไขตาม กฎกระทรวง ฯ ที่ ๗๖) 
     ๕.๑ โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย 
     ๕.๒ โรคทางปอดท่ีมีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท้างาน ของระบบทางเดินหายใจ 
โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One second หรือ Forced Vital 
Capacity ต่้ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
     ๕.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นความถ่ีสูง (Echocardiogram) หรือ โดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
     ๕.๔ โรคถุงน้้าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซ์เรย์
คอมพิวเตอร์ปอด 
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     ๕.๕ โรคหยุดการหายใจในขณะหลับ (Cbstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจการ
นอนหลับ (Polysonmography) 
 ๖. โรคของระบบปัสสำวะ 
     ๖.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง 
     ๖.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
     ๖.๓ ไตวายเรื้อรัง 
     ๖.๔ ไตพองเป็นถุงน้้าแต่ก้าเนิด (Polycystic Kidney) 
 ๗. โรคหรือควำมผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ำมเนื้อ 
     ๗.๑ โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้ (แก้ไข ตาม กฎกระทรวง ฯ ที่ ๗๖) 
           ๗.๑.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic arthritis) 
           ๗.๑.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic osteoarthritis) 
           ๗.๑.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloaethropathy 
     ๗.๒ แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้ 
           ๗.๒.๑ แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 
           ๗.๒.๒ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
           ๗.๒.๓ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
           ๗.๒.๔ นิ้วมือ ในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้น
ใช้การไม่ได ้
           ๗.๒.๕ นิ้วหัวแม่เท้าด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
           ๗.๒.๖ นิ้วเท้า ในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ 
ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
           ๗.๒.๗ นิ้วเท้า ในเท้าแต่ละข้าง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ 
ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
           ๗.๒.๘ นิ้วเท้า ในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการ
จนถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
     ๗.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
     ๗.๔ กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่น จนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
     ๗.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบ หรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้ 
 ๘. โรคของต่อมไร้ท่อและภำวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
     ๘.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท้างานน้อยไปอย่างถาวร 
     ๘.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท้างานน้อยไปอย่างถาวร 
     ๘.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
     ๘.๔ เบาหวาน 
     ๘.๕ ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัม 
ต่อตารางเมตร ขึ้นไป 
     ๘.๖ โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัม ของแร่ธาตุ สารอาหารดุลย์สารน้้าอีเล็กโทรลัยท์
และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
     ๘.๗ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท้างานมากผิดปกติ (Hyperthy roidism) (เพ่ิมตาม กฎกระทรวง ฯ ที่ ๗๖) 
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- ๑๘ - 
 

 ๙. โรคติดเชื้อ 
      ๙.๑ โรคเรื้อน 
      ๙.๒ โรคเท้าช้าง 
      ๙.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 ๑๐. โรคทำงประสำทวิทยำ 
       ๑๐.๑ จิตเจริญช้า (Mental Retardation) ทีม่ีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่้ากว่านั้น 
       ๑๐.๒ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
       ๑๐.๓ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท้าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
       ๑๐.๔ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร 
       ๑๐.๕ สมองเสื่อม (Dementia) 
       ๑๐.๖ โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ท้าให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก       
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
       ๑๐.๗ กล้ามเนื้อหมดก้าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
 ๑๑. โรคทำงจิตเวช (แก้ไขตาม กฎกระทรวง ฯ ที่ ๗๖) 
       ๑๑.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
               ๑๑.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
               ๑๑.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional 
Disorder) 
               ๑๑.๑.๓) โรคสคิซโซแอฟเฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
               ๑๑.๑.๔ โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other mental disorder due to brain 
damage and dysfunction) 
               ๑๑.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Ninorganic psychosis) 
       ๑๑.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
               ๑๑.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 
               ๑๑.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other mental disorder due 
to brain damage and dysfunction and to Physical Disorder) 
               ๑๑.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, 
Unspecified Mood Disorder) 
               ๑๑.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 
       ๑๑.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
               ๑๑.๓.๑ จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่้ากว่า (Mental Retardation) 
               ๑๑.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา 
(Pervasive Developmental Disorder) 
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- ๑๙ – 
 
 

 ๑๒. โรคอ่ืน ๆ 
       ๑๒.๑ เพศสภาพไม่ตรงกับเพศก้าเนิด (Hermaphrodism) 
       ๑๒.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
       ๑๒.๓ ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatittis) (แก้ไขตาม กฎกระทรวง ฯ ที่ ๗๖) 
       ๑๒.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
       ๑๒.๕ คนเผือก (Albino) 
       ๑๒.๖ โรคลูปัสอิรธิิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
       ๑๒.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
       ๑๒.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
               ๑๒.๘.๑ จมูกโหว่ 
               ๑๒.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
       ๑๒.๙ โรคผิวหนังลอกหลุด ตัวผิดปกติแต่ก้าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythtroderma) (เพ่ิม ตาม กฎกระทรวง ฯ ที่ ๗๖) 

------------------------------------------------------- 
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- ๒๐ - 
ตัวอย่าง 

ใบรับรองแพทย์ 

                                                                      สถานที่ตรวจ............................................................ 

                                                               วันที.่.............เดือน............................พ.ศ.......................... 

 ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง...(๑)......................................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขท่ี................................................................ ............................................ 
สถานทีป่ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ สถานที่ปฏิบัติงานประจ้า หรืออยู่ที่ ........................................................ 
........................................................................................................ โทรศัพท์......................................................... 
ได้ตรวจร่างกาย นาย / นางสาว.................................................................. .......................อายุ..........................ปี 
เลขประจ้าตัวประชาชน .................................................ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)................................................. 
................................................................................................... .................โทรศัพท์............................................ 
ได้ตรวจร่างกาย เมื่อวันที่.........เดือน...........................พ.ศ......................ขอรับรองว่า 
 นาย / นางสาว.....................................................................ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่
สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้ ไม่มีอาการของโรคจิต หรือฟ่ันเฟือน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ 
อาการพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการแสดงของโรคดังต่อไปนี้ 
 

                    (๑) โรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การฝึกวิชาทหาร 
                    (๒) วัณโรคในระยะอันตราย (ระยะแพร่กระจายเชื้อ) 
                    (๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
                      (๔) ถ้าจ้าเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้
............................................................................................................................... ............................................... 
............................................................... ............................................................................................................... 
 สรุปความเห็นและข้อแนะน้าของนายแพทย์...(๒)สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง................ 
สามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร.....ได.้........................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. ........................................................... ...................................... 
 
                                                            (ลงชื่อ)..................................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 

หมายเหตุ  : (๑) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
               (๒) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงเพียงใด ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ ๑ เดือน   
นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๒๑ - 
 

ผนวก ก 
 

บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝกึวิชาทหาร ชัน้ปทีี.่...........ประจ้าปีการศึกษา...................(ชาย/หญิง) 
สถานศึกษาวิชาทหาร…………………………………………..…………………..รหัส…………………………………….. 

ล้าดับ 
เลขประจ้าตัว 

นศท. 
เลขประจ้าตัว

ประชาชน 
ช่ือ - สกุล 

พ.ศ
เกิด 

สถาน ี
หมายเหต ุ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

สถานีที่ ๑  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก…………………..                                      รวมหน้านี…้………..นาย 
สถานีที่ ๒  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก…………………..             ตรวจถูกต้อง 
สถานีที่ ๓  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก…………………..                  (ลงชื่อ)………….……………………..……………. 
สถานีที่ ๔  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก…………………...                         (…………………………………..……………) 
สถานีที่ ๕  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก……………..…..                          หน.สถานศึกษา/ผู้รับมอบอ้านาจ 
สถานีที่ ๖  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก…………….….. 
สถานีที่ ๗  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก………….…….. 
(ลงชื่อ)……………………….…………………….………..… 
        (.................................................................) 
             นายทหารก้ากบัทะเบียน 

 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

ผนวก ข 
 

บัญชีรายชื่อ นศท.รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที.่.........ประจ้าปีการศึกษา....................(ชาย,หญิง) 
สถานศึกษาวิชาทหาร.................................................................................รหัส............................ 

ล้าดับ 
เลขระจ้าตัว 

นศท. 
เลขประจ้าตัว

ประชาชน 
ช่ือ - สกุล 

พ.ศ
เกิด 

สถาน ี
หมายเหต ุ

๑ ๒ ๕ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

สถานีที่ ๑  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก…………..                                   รวมหน้านี…้………..นาย 
สถานีที่ ๒  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก…………..             ตรวจถูกต้อง 
สถานีที่ ๕  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก…………..                  (ลงชื่อ)………………………………….……….……. 
สถานีที่ ๖  รับได…้……นาย ผู้บนัทึก…………..                          (……………………..…………………….…) 

  หน.สถานศึกษา/ผู้รับมอบอ้านาจ 
(ลงชื่อ)…………………………………….……….… 
        (......................................................) 
            นายทหารก้ากับทะเบียน 

 
 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

ผนวก ค 
บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (โอนย้าย) ชั้นปทีี่…..…ประจ้าปีการศึกษา.....................(ชาย/หญิง) 

สถานศึกษาวิชาทหาร.....................................................................รหัส................................ 

ล้าดับ 
เลขประจ้าตัว 

นศท. 
เลขประจ้าตัว

ประชาชน 
ช่ือ - สกุล 

พ.ศ
เกิด 

สถาน ี โอนย้ายมาจาก 
๑ ๒ ๕ ๖ ร.ร. จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

สถานีที่ ๑   รับได…้……นาย ผูบ้ันทึก…………..                                  รวมหน้านี…้………..นาย 
สถานีที่ ๒   รับได…้……นาย ผูบ้ันทึก…………..              ตรวจถูกต้อง 
สถานีที่ ๕   รับได…้……นาย ผูบ้ันทึก…………..                     (ลงชื่อ)………………………………………………. 
สถานีที่ ๖   รับได…้……นาย ผูบ้ันทึก…………..                             (………………………………………..……) 

      หน.สถานศึกษา/ผู้รับมอบอ้านาจ  
(ลงชื่อ)………………….………………….………… 
        (......................................................) 
             นายทหารก้ากบัทะเบียน 
 
 
 
 



- ๒๔ - 
 

ผนวก จ 
บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอรอรับสิทธิ์ ประจ้าปีการศึกษา .......................... 

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

ล้าดับ ชื่อ - สกุล 
หมายเลขประจ้าตัว  

นศท. 
เกิด พ.ศ. 

ช้ันปสีูงสุด 
ทีส่อบผ่าน 

ขอรอรับสิทธิ์เข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา......... หมายเหตุ 

เนื่องจาก หลักฐานที่แนบ 
สถานศึกษาวิชาทหาร

เดิม จังหวัด 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                               ตรวจถูกต้อง 
                                                                                                                                                         ลงชื่อ...................................................... 
                                                                                                                                                               (………….......................…………......) 
                                                                                                                                                     ต้าแหน่ง................................................... 
 

 



 
- ๒๕ - 

ผนวก ฉ (หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ) 

 
กองอ้านวยการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

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

หนังสือรับรองฉบับนี้ 
                 ขอรับรองว่า.....................................................................อายุ................ปี 
สังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร........................................................จังหวัด.......................... 
ขอรอรับสิทธิการเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่...........ประจ้าปีการศึกษา..................... 
เนื่องจาก....................................................................ตั้งแต.่......................ถึง.................. 
มีสิทธิรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่............ประจ้าปีการศึกษา.................... 

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

                              (ลงชื่อ)............................................................. 
                                      (...........................................................) 
                                       นายทหารรับผิดชอบการขอรอรับสิทธิ 
                              (ลงชื่อ)............................................................. 
                                          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึก 
 

 
กองอ้านวยการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

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

หนังสือรับรองฉบับนี้ 
                 ขอรับรองว่า.....................................................................อายุ..............ปี 
สังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร........................................................จังหวัด........................ 
ขอรอรับสิทธิการเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่...........ประจ้าปีการศึกษา.................. 
เนื่องจาก....................................................................ตั้งแต.่......................ถึง............... 
มีสิทธิรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่............ประจ้าปีการศึกษา.................. 

                ให้ไว้   ณ   วันที.่.............เดือน.................................พ.ศ..................... 

                              (ลงชื่อ)............................................................. 
                                      (...........................................................) 
                                       นายทหารรับผิดชอบการขอรอรับสิทธิ 
                              (ลงชื่อ)............................................................. 
                                          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึก 
 



- ๒๖ - 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ส่วนราชการ โทรคมนาคม ทบ. ทศท. หมายเหตุ 

 
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 

ตู้สาขาโทรศัพท์ 
 
บก.นรด. 
กองยุทธการและการข่าว 
กองกิจการพลเรือน 
กองการฝึกและศึกษา 
กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร 
ตู้สาขาโทรศัพท์  
 
 
 
ศูนย์ข่าว  
 
ส้านักงาน ผบ.ศศท. 
 
กองก้าลังพล 
แผนกเตรียมพล กองก้าลังพล 
กองยุทธการและการข่าว 
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
โรงเรียนรักษำดินแดน 

สง.รอง ผบ.รร.รด.ศศท. 
แผนกเตรียมการ 
แผนกประเมินผลและสถิติ 
กองการฝึก 
กองการศึกษา 
ส้านักงาน ผกท. 
หน.สง.ผกท. 

 
 

๙๑๙๐๐ 
๙๒๐๐๐ 
๙๑๙๐๒ 
๙๑๙๓๐ 
๙๑๙๕๐ 
๙๑๙๗๐ 
๙๑๙๙๐ 
๙๘๗๗๐ 

 
๘๖๖๐๐ 

๐๙ 
 
 

๘๖๖๐๑ 
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