
 
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 - 
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 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 
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 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  
 



-๑๑- 
 

 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).................................................................. 


