
 
ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

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

ตอนที่ ๒ 
การเพ่ิมคะแนนพิเศษ 

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

ตอนที่ ๓ 
การยกเว้น, การขอถอนการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 

กองประจ าการ และการลดวันรับราชการทหารกองประจ าการ 
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 ข้อ ๘ นักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ได้รับสิทธิในการยกเว้นไม่เรียกมา
รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในยามปกติตามกฎหมาย  ว่าด้วย การรับราชการทหาร        
โดยสถานศึกษาวิชาทหารจะต้องจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร  และเป็นผู้ซึ่งอยู่ใน
ก าหนดเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในยามปกติในปีถัดไปของสถานศึกษาวิชาทหาร  
ส่งไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี 
กับให้สถานศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ด าเนินการ ดังนี้.- 
 ๘.๑ หน้าที่ของสถานศึกษาวิชาทหาร ด าเนินการดังนี้.- 
  ๘.๑.๑ เมื่อเริ่มปีการศึกษาของทุกปี สถานศึกษาวิชาทหารต้องแจ้งให้นักศึกษา  
วิชาทหารที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และยังไม่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ทุกนาย ให้น าใบส าคัญทหาร
กองเกิน (แบบ สด.๙) พร้อมด้วยส าเนา จ านวน ๖ ฉบับ ถ้าผู้ใดมีการย้ายภูมิล าเนาทหารให้เรียกใบแจ้งย้าย 
(แบบ สด.๑๐) พร้อมด้วยส าเนา จ านวน ๖ ฉบับ ไว้ด้วย โดยนักศึกษาวิชาทหาร ต้องเขียนชื่อสถานศึกษา     
วิชาทหาร ชั้นปีที่เข้ารับการฝึกวิชาทหาร และที่อยู่ปัจจุบันประกอบด้วย เลขที่บ้าน ชื่อถนน ต าบล/แขวง, 
อ าเภอ/เขต และ จังหวัด ที่ส่วนข้างท้ายหรือด้านหลังส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือส าเนา      
ใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ไว้ทุกฉบับด้วย 
  ๘.๑.๒ ตรวจสอบส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือส าเนาใบแจ้งย้าย 
(แบบ สด.๑๐) ให้ถูกต้องตรงกับฉบับจริง แล้วให้ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อและต าแหน่งรับรองส าเนาในใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือส าเนาใบแจ้งย้าย 
(แบบ สด.๑๐) ทุกฉบับ พร้อมทั้งรวบรวมและแยกส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือส าเนา      
ใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ออกเป็น แต่ละจังหวัดที่นักศึกษาวิชาทหารไปลงบัญชีทหารกองเกิน และ ส่งฉบับ  
ตัวจริงคืนให้กับนักศึกษาวิชาทหารผู้นั้น ส าหรับน าไปประกอบหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและ  
น าปลดต่อไป 
  ๘.๑.๓ พิมพ์บัญชีรายชื่อของนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้นฯ  ตามแบบพิมพ์
กองทัพบก (ทบ.๓๔๙ - ๐๐๔) จ านวน ๖ ชุด ส่งไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน ๑ ชุด และ   
ส่งให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่รับผิดชอบ จ านวน ๔ ชุด พร้อมด้วยส าเนาใบส าคัญ ทหารกองเกิน 
(แบบ สด.๙) และส าเนาใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ถ้ามี ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี เพ่ือด าเนินการ        
ขอยกเว้นฯ ให้ต่อไป 
  ๘.๑.๔ เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ได้รับแจ้งผลการด าเนินการขอยกเว้นจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือหน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหารแล้ว ให้สถานศึกษาวิชาทหารแจ้งให้นักศึกษา   
วิชาทหาร ที่ขอยกเว้นฯ ทราบทันที 
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  ๘.๑.๕ เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ได้ส่งหลักฐานขอยกเว้นฯ ของ นักศึกษาวิชาทหาร
ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, มณฑลทหารบก เพ่ือด าเนินการขอยกเว้นฯ ให้ในปีการศึกษาใดแล้ว ในปีต่อไปไม่
ต้องด าเนินการส่งมาอีก 
  ๘.๑.๖ กรณีท่ีนักศึกษาวิชาทหารที่ได้ขอยกเว้นฯ โอนย้ายไปยังสถานศึกษาวิชาทหาร
แห่งอ่ืน ให้สถานศึกษามีหนังสือแจ้งกรณีการขอยกเว้นฯ ดังกล่าว ไปยังสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ทราบ 
  ๘.๒ หน้าที่ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก มีดังนี.้- 
 ๘.๒.๑ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รวบรวมตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
ที่ขอยกเว้น ฯ จากสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง ส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร) ภายใน ๓๐ วัน จ านวน ๓ ชุด นับตั้งแต่วันได้รับบัญชีรายชื่อขอยกเว้นฯ 
 ๘.๒.๒ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษา       
วิชาทหาร มณฑลทหารบก รวบรวมตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้นฯ จากสถานศึกษา   
วิชาทหารส่วนภูมิภาค ส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) ภายใน    
๓๐ วัน จ านวน ๓ ชุด นับตั้งแต่วันได้รับบัญชีรายชื่อขอยกเว้นฯ 
 ๘.๒.๓ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวบรวม 
บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้นฯ เพื่อเสนอไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผ่านตามสาย   
การบังคับบัญชา) โดยส่งบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้นฯ ไป จ านวน ๒ ชุด และเก็บส าเนาไว้เป็น
หลักฐาน จ านวน ๑ ชุด ในการด าเนินกรรมวิธีในการขอยกเว้นฯ นี้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก จะต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี 
 ๘.๒.๔ เมื่อได้รับแจ้งผลการขอยกเว้นฯ จาก ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แล้ว
ให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) แจ้งรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและ    
การได้รับการยกเว้นฯ ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกที่เก่ียวข้องทราบโดยเร็ว 
 ๘.๒.๕ นักศึกษาวิชาทหาร ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ย่อมหมดสิทธิ
ในตอนที ่๓ ข้อ ๘ 
 ข้อ ๙ การขอถอนยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในยามปกติ
ของนักศึกษาวิชาทหาร ให้ด าเนินการดังนี้.- 
 ๙.๑ ให้สถานศึกษาวิชาทหารจัดท าบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งพ้นจากการฝึกวิชา
ทหารพร้อมด้วยเหตุผลที่พ้นสภาพ ไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่
บุคคลนั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๑ ชุด และส่งมาที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง)       
และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก           
(ส่วนภูมิภาค) จ านวน ๔ ชุด 
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 ๙.๒ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รวบรวมบัญชีรายชื่อสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง 
และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รวบรวม 
บัญชีรายชื่อที่สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค ที่แจ้งขอถอนการยกเว้น ส่งให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
(ผ่าน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) จ านวน ๓ ชุด 
 ๙.๓ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวบรวมบัญชี
รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอถอนการยกเว้นฯ จาก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ส่งมาตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้พ้นสภาพ
เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วด าเนินการขอถอนการยกเว้นฯ โดยส่งบัญชีรายชื่อให้ ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (ผ่าน ตามสายการบังคับบัญชา) จ านวน ๒ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด เมื่อด าเนินการแล้วแจ้ง 
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก เพ่ือแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารที่รับผิดชอบทราบ ต่อไป 
  ๙.๔ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่เสมอว่า นักศึกษาวิชาทหารผู้ใดที่ต้อง
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
 ข้อ ๑๐ การลดวันรับราชการทหารกองประจ าการของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งส าเร็จการฝึก
วิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด มีดังนี้.- 
 ๑๐.๑ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ รับราชการทหารกองประจ าการ ๑ ปี ๖ เดือน 
แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการในกองประจ าการได้สิทธิรับราชการเพียง ๑ ปี 
 ๑๐.๒ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ รับราชการทหารกองประจ าการ ๑ ปี แต่
ถ้าร้องขอเข้ารับราชการในกองประจ าการได้สิทธิรับราชการเพียง ๖ เดือน 
 ๑๐.๓ ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ให้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้วปลดเป็น
ทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจ าการ 

ตอนที่ ๔ 
การข้ึนทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหารเป็นทหารกองหนุน 

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



-๘- 
 
 ๑๑.๖.๑ ให้แยกหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดที่รับไว้
จากนักศึกษาวิชาทหารออกเป็น ๒ ชุด ส่งให้ ฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบก หรือส านักงานสัสดีจังหวัด พร้อมด้วย
หลักฐานอื่นๆ จ านวน ๑ ชุด และส่งให้เจ้าหน้าที่แต่งตั้งยศ จ านวน ๑ ชุด ด าเนินการต่อไป 
 ๑๑.๖.๒ บัญชีขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด (แบบ สด.๔๒) 
ตามข้อ ๑๑.๖ ให้ด าเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม และให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปีโดยให้
ส่งดังนี้.- 
 ๑๑.๖.๒.๑ บัญชีนักศึกษาวิชาทหารของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  
ที่มีภูมิล าเนาทหารอยู่ในเขตพ้ืนที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ส่งส านักงานสัสดีกรุงเทพมหานครและ ส านักงานสัสดี
จังหวัดภูมิล าเนาทหาร จ านวน ๓ ชุด ส่วนนักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิล าเนาทหารนอกเขตพ้ืนที่มณฑลทหารบกที่ ๑๑   
ส่งให้กับ ฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ด าเนินการขึ้นทะเบียนแทน จ านวน ๔ ชุด (เพ่ือแยกส่ง
ส านักงานสัสดีจังหวัดภูมิล าเนาทหาร จ านวน ๓ ชุด) 
 ๑๑.๖.๒.๒ บัญชีนักศึกษาวิชาทหารของ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที่มีภูมิล าเนาทหารอยู่ในเขตพื้นที่เป็นที่ตั้งมณฑลทหารบกนั้น ส่งส านักงานสัสดีจังหวัด
ภูมิล าเนาทหาร จ านวน ๓ ชุด นอกนั้นให้ส่งฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบก ขึ้นทะเบียนแทน จ านวน ๔ ชุด 
(เพ่ือแยกส่ง ส านักงานสัสดีจังหวัดภูมิล าเนาทหาร จ านวน ๓ ชุด) กรณีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
ให้ส่งแผนกสัสดีจังหวัดภูมิล าเนาทหารในเขตพ้ืนที่มณฑลทหารบก จ านวน ๓ ชุด ส่วนนักศึกษาวิชาทหาร ที่มี
ภูมิล าเนาทหารนอกเขตพ้ืนที่มณฑลทหารบกนั้น ให้ส่งส านักงานสัสดีจังหวัด ที่เป็นที่ตั้ง หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก นั้นขึ้นทะเบียนแทน จ านวน ๔ ชุด 
 ๑๑.๖.๒.๓ การส่งบัญชีรายชื่อขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ
และน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร ไปยัง ฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบก หรือ ส านักงานสัสดีจังหวัดนั้น        
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ต้องด าเนินการออกหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร 
(แบบ รด.๓) แล้วส่งให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๑ ฉบับ และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก จ านวน ๑ ฉบับ เพ่ือใช้ประกอบหลักฐานการขึ้น
ทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร  โดยรับจาก กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร      
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ของทุกปีเป็นต้นไป 
 ๑๑.๖.๒.๔ เมื่อได้รับแจ้งเลขเครื่องหมายจาก ฝ่ายสรรพก าลังมณฑล 
ทหารบก หรือ ส านักงานสัสดีจังหวัด กับรับบัญชีรายชื่อขอน า ตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด (แบบ สด.๔๒) 
จ านวน ๑ ชุด คืนจาก ฝ่ายสรรพก าลัง มณฑลทหารบก หรือ ส านักงานสัสดีจังหวัด ที่น านักศึกษาวิชาทหาร
ขึ้นทะเบียนกองประจ าการเรียบร้อยแล้ว ต้องด าเนินการในเอกสารดังกล่าว คือ 
  ๑๑.๖.๒.๔.๑ ลงเลขเครื่องหมายในส าเนาบัญชีรายชื่อ
ขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด (แบบ สด.๔๒), ลงเลขเครื่องหมายในข้อมูลการขอแต่งตั้งยศ, ลง
เลขเครื่องหมายในประวัติทหารบก หรือ ทหารเรือ หรือ ทหารอากาศ, ลงเลขเครื่องหมายในหนังสือส าคัญ
ประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๓) 
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   ๑๑.๖.๒.๔.๒ ส่งส าเนาบัญชีรายชื่อขอน าตัวขึ้นทะเบียน
กองประจ าการและน าปลด (แบบ สด.๔๒) ที่ลงเลขเครื่องหมายแล้วให้เจ้าหน้าที่ขอแต่งตั้งยศ จ านวน ๑ ชุด    
เก็บไว้เป็นหลักฐานการควบคุมและตรวจสอบ จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๑.๗ มอบหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๓)   
ที่ลงเลขเครื่องหมายแล้ว (ฉบับตัวจริง) ให้นักศึกษาวิชาทหารที่ถูกน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลด
เป็นทหารกองหนุนแล้วน าไปแสดงเพื่อขอรับสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน พร้อมกับหนังสือส าคัญ แบบ สด.๘       
ที่หน่วยสัสดีอ าเภอ/เขต ภูมิล าเนาทหาร และเก็บไว้เป็นหลักฐานประจ าตัวส าหรับน าไปแสดงเพ่ือใช้สิทธิอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 ๑๑.๘ การข้ึนทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดนักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝึก
วิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ไม่ว่าจะส าเร็จการฝึกมาจากสถานศึกษาวิชาทหารใดก็ตาม ถ้ามาติดต่อขอให้
น าขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดในส่วนภูมิภาค ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นผู้ด าเนินการ ในส่วนกลางที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร     
เป็นผู้ด าเนินการ 
 ๑๑.๙ เมื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหารใน    
แต่ละปีเสร็จสิ้นแล้วให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รายงานผลการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร     
ให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
 ๑๑.๑๐ การขอรับหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร  
(แบบ รด.๓) ให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิ
น าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด และสิทธิอ่ืนๆ ในกรณีเร่งด่วน ให้หน่วยจัดท าบัญชีรายชื่อขอรับ
หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๓) ส่งให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
เพ่ือด าเนินการออกหนังสือดังกล่าวให้ต่อไป 

ตอนที่ ๕ 
การขอแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร 

 ข้อ ๑๒ นักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร จะได้รับการแต่งตั้งยศ ตามระเบียกระทรวง  
กลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วย 
การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๔ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๗ และระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการฝึก      
วิชาทหาร พ.ศ.๒๕๓๘ 
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 ๑๒.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร หมายถึง ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึก
วิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
 ๑๒.๒ ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาของ
ทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
 ๑๒.๓ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ คือ.- 
 ๑๒.๓.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ า เมื่อได้รับราชการใน      
กองประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๓.๒ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพ 
ซึ่งมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือหลักสูตรการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบก าหนดและปลดเป็น
ทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๓.๓ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่กล่าว
ใน ข้อ ๑๒.๓.๑ และข้อ ๑๒.๓.๒ เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบก าหนดและปลดเป็นทหารกองหนุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
  ๑๒.๔ ผู้ที่ได้แต่งตัง้ยศเป็น สิบโท จ่าโท หรือ จ่าอากาศโท ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ คือ.- 
 ๑๒.๔.๑ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา เมื่อได้รับราชการในกอง
ประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๔.๒ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อรับราชการในกอง
ประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๔.๓ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และส าเร็จการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือหลักสูตรการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบก าหนด และปลดเป็น
ทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
 ๑๒.๔.๔ ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่กล่าว
ในข้อ ๑๒.๔.๒ และข้อ ๑๒.๔.๓ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว  
 ๑๒.๕ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบเอก จ่าเอก หรือ จ่าอากาศเอก ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
 



-๑๑- 
 

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



-๑๒- 
 

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



-๑๓- 
 

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



-๑๔- 
 

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


