
( สําเนา )

ระเบียบหนวยบัญชาการกําลังสํารอง
วาดวยสิทธิ  และการขอใชสิทธินักศึกษาวิชาทหาร

พ.ศ.๒๕๔๗
-----------------------------------

เพื่อใหเปนไปตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร  พ.ศ.๒๕๐๓ และ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดบังเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่กําหนด
ไว  จึงใหกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้.-

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบหนวยบัญชาการกําลังสํารอง วาดวยสิทธิและการขอใชสิทธิ
นักศกึษาวิชาทหาร  พ.ศ.๒๕๔๗ "

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมการรักษาดินแดน   วาดวยสิทธิและการขอใชสิทธินักศึกษา

วิชาทหาร  พ.ศ.๒๕๒๘  และระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดกับระเบียบนี้
ขอ ๔ นิยามศัพท

๔.๑  สถานศึกษา   หมายถึง  โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา
ที่ทางราชการและรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนดําเนินการเพื่อการศึกษา

๔.๒  สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติจาก หนวยบัญชาการ
กําลังสํารอง  ใหเปดการฝกวิชาทหาร

๔.๒.๑  สถานศึกษาวิชาทหารสวนกลาง  หมายถึง  สถานศึกษาวิชาทหาร
ในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพ  ซ่ึง ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  มีหนาที่รับผิดชอบ

๔.๒.๒  สถานศึกษาวิชาทหารสวนภูมิภาค  หมายถึง  สถานศึกษาวิชาทหาร
ที่อยูในเขตของกองทัพบก  ซ่ึงมณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก  มีหนาที่รับผิดชอบ

๔.๓  นักศึกษา  หมายถึง  บุคคลซึ่งกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง
ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป

๔.๔  นักศึกษาวิชาทหาร  หมายถึง  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง และอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ใชคํายอวา
"นศท."



- ๒ -

ตอนที่  ๑
การแตงเครื่องแบบ

ขอ ๕  บุคคลที่ หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  ประกาศมีสภาพเปนนักศึกษาวิชาทหาร
หลังจากไดรับการฝกวิชาทหารไมนอยกวาสิบหกชั่วโมง  มีสิทธิแตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารไดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ.๒๕๒๑

๕.๑  เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  หมายความวา  เครื่องแบบทั้งหลายที่กําหนด
ในกฎกระทรวงใหนักศึกษาวิชาทหารแตง

๕.๒  ประเภท  ชนิด  และลักษณะของเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารวาสมควรแตงเนื่องใน
โอกาสใด  อยางไร  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง, แตนักศึกษาวิชาทหารทุกคนจะตองมีเครื่อง
แบบฝกอยางนอยคนละ  ๑  ชุด

ขอ ๖ ผูใดไมมีสิทธิ์แตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  แตงหรือแตงเลียนแบบเครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหาร โดยเจตนาใหผูอ่ืนหลงเชื่อวาเปนนักศึกษาวิชาทหาร แลวแตกรณีตองมีความผิดตาม
มาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวชิาทหาร และเครื่องแบบผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๒๑

ตอนที่ ๒
การเพิ่มคะแนนพิเศษ

ขอ ๗ นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร   ตั้งแตช้ันปที่ ๑  ขึ้นไปไดรับสิทธิ์
ในการเพิ่มคะแนนตามชั้นปที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร   เมื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในโรงเรียนทหาร
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยโรงเรียนทหาร    คือ

๗.๑  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ เพิ่มให ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน  รวมทั้งสิ้น
๗.๒ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒ เพิ่มให ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน  รวมทั้งสิ้น
๗.๓ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓  เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น
๗.๔ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔  เพิ่มให ๖  ใน ๑๐๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น
๗.๕ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕  เพิ่มให ๗ ใน ๑๐๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น
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ตอนที่ ๓
การยกเวน, การขอถอนการยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหาร

กองประจําการ  และการลดวันรับราชการทหารกองประจําการ

ขอ ๘  นักศึกษาวิชาทหารที่อยูในระหวางเขารับการฝกวิชาทหาร  ไดรับสิทธิ์ในการ
ยกเวนไมเรียกมารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติตามกฎหมาย  วาดวยการ
รับราชการทหาร  โดยสถานศึกษาวิชาทหารจะตองเปนผูทําบัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหารซึ่งอยูในกําหนด
เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติในปถัดไป สงไปยังสํานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหมและหนวยบัญชาการกําลังสํารอง   ภายในเดือนตุลาคมของทุกป   กับใหสถานศึกษา,
ศูนยการกําลังสํารองหนวยบัญชาการกําลังสํารอง และศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก,หนวย
ฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก  ดําเนินการดังนี้.-

๘.๑  หนาที่ของสถานศึกษาวิชาทหาร  ดําเนินการดังนี้.-
 ๘.๑.๑  เมื่อเร่ิมปการศึกษาของทุกปใหเรียกสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน

(แบบ  สด.๙)  จากนักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุครบ  ๒๐   ปทุกคน   และจากนักศึกษาวิชาทหารซึ่งยายสถาน
ศึกษาวิชาทหาร  มาเขารับการฝกวิชาทหารตอในปการศึกษาใหมที่มีอายุครบ   ๒๐  ปขึ้นไป   ถาผูใดมีการ
ยายภูมิลําเนาทหาร   ใหเรียกสําเนาใบแจงยาย   (แบบ สด.๑๐)   ไวดวย   สวนขางทายหรือดานหลังใบสําคัญ
ทหารกองเกิน  (แบบ  สด.๙)  หรือสําเนาใบแจงยาย  (แบบ สด. ๑๐)  ตองใหนักศึกษาวิชาทหาร  เขียนชื่อ
สถานศึกษาวิชาทหาร ช้ันปที่เขารับการฝก และที่อยูปจจุบัน อันมีเลขที่บาน ช่ือถนน ตําบล อําเภอ  (เขต)
จังหวัดไวดวย

 ๘.๑.๒  ตรวจสอบสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ  สด.๙) หรือสําเนา
ใบแจงยาย  (สด.๑๐)  ใหถูกตองตรงกับฉบับจริง  แลวใหเจาหนาที่ของสถานศึกษาวิชาทหารผูตรวจสอบลง
ช่ือและตําแหนงรับรองสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนาใบแจงยาย (แบบ สด. ๑๐) ทุก
ฉบับ   พรอมทั้งรวบรวมและแยกสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน  (แบบ  สด.๙)  หรือสําเนาใบแจงยาย  (แบบ
สด.๑๐) ออกเปนแตละจังหวัดที่นักศึกษาวิชาทหารไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน

 ๘.๑.๓  พิมพบัญชีรายช่ือของนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเวน ฯ ตามแบบพิมพกอง
ทัพบก (แบบ ทบ.๓๔๙ -  ๐๐๔ ) จํานวน ๖ ชุด สงไปยังสํานกังานปลัดกระทรวงกลาโหม  จํานวน  ๑  ชุด
และสงให ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลังสํารอง หรือนักศูนยการฝกศึกษาวิชาทหารมณฑล
ทหารบก หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก ที่รับผิดชอบจํานวน ๔ ชุด  พรอมดวยสําเนาใบสําคัญ
สด.๙ และ ใบแจงยาย สด.๑๐  ถามีภายในเดือนตุลาคมของทุกปเพื่อดําเนินการขอยกเวน ฯ  ใหตอไป

 ๘.๑.๔  เมื่อสถานศึกษาวิชาทหารไดรับทราบผลการดําเนินการขอยกเวนจาก
ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลังสํารอง หรือมณฑลทหารบก , จังหวัดทหารบก  แลวใหแจงสถาน
ศึกษาวิชาทหารทราบ
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 ๘.๑.๕  เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร  ไดสงหลักฐานการขอยกเวนของนักศึกษาวิชา
ทหารให  ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลังสํารอง หรือ มณฑลทหารบก,จังหวัดทหารบก เพื่อ
ดําเนินการขอยกเวน ฯ ใหในปการศึกษาใดแลว  ในปตอไปไมตองดําเนินการสงมาอีก

         ๘.๒  หนาที่ของศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลังสํารอง และศูนยการฝก
นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก  มีดังนี้.-

๘.๒.๑  ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหนวยฝกนักศึกษา
วิชาทหารจังหวัดทหารบก รวบรวมบัญชีรายช่ือที่ขอยกเวน ฯ จากสถานศึกษาวิชาทหารสวนภูมิภาค สง
หนวยบัญชาการกําลังสํารอง ( ผานกองการเตรียมพล )  ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับบัญชี
รายช่ือขอยกเวน ฯ

๘.๒.๒  ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลังสํารอง ตรวจสอบบัญชีราย
ช่ือขอยกเวน ฯ ตามที่สถานศึกษาวิชาทหารจากสวนกลาง  รวบรวมสงมาใหนําเสนอหนวยบัญชาการกําลัง
สํารอง ( ผานกองการเตรียมพล )  ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับบัญชีรายช่ือขอยกเวน ฯ

๘.๒.๓  กองการเตรียมพล หนวยบัญชาการกําลังสํารอง ดําเนินกรรมวิธีในการ
ขอยกเวน ฯ เพื่อเสนอไปยังสํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม  โดยสงบัญชีไป ๒  ชุด  เก็บสําเนาเปนหลัก
ฐานไว ๑ ชุด  การดําเนินกรรมวิธีในการขอยกเวนฯนี้  ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลังสํารอง,
ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก  จะตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกป

๘.๒.๔  เมื่อไดขอยกเวน  ฯ   ใหแกนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษา
วิชาทหารใดแลว  ใหแจงรายชื่อและการไดรับการยกเวน ฯ  ใหสถานศึกษาวิชาทหารที่เกี่ยวของทราบทันที

๘.๒.๔  นักศึกษาวิชาทหาร ที่พนสภาพการเปนนักศึกษาวิชาทหาร ยอมหมดสิทธิ์
ในตอนที่ ๓  ขอ ๘

ขอ ๙ การขอถอนยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยาม-
ปกติของนักศึกษาวิชาทหาร   ใหดําเนินการดังนี้.-

๙.๑  ใหสถานศึกษาวิชาทหารจัดทําบัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหาร  ซ่ึงพนจาก
การฝกวิชาทหาร พรอมดวยเหตุผลที่พนสภาพ ไปยังสํานักงานปลัดการทรวงกลาโหม  ภายในกําหนด ๓๐
วัน นับแตวันที่บุคคลนั้นพนจากการฝกวิชาทหาร  จํานวน  ๑  ชุด และสงศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชา
การกําลังสํารอง ( สวนกลาง ) หรือศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชา
ทหารจังหวัดทหารบก ( สวนภูมิภาค ) จํานวน  ๔  ชุด
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๙.๒  ศูนยการกําลังสํารอง  รวบรวมบัญชีรายช่ือสถานศึกษาวิชาทหาร ( สวนกลาง )
ที่แจงขอถอนการยกเวน และ  ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก , หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบก รวบรวมบัญชีรายช่ือที่สถานศึกษาวิชาทหาร ( สวนภูมิภาค )  ที่แจงขอถอนการยกเวน สง
ใหหนวยบัญชาการกําลังสํารอง

๙.๓  หนวยบัญชาการกําลังสํารอง ( กองการเตรียมพล ) รวบรวมบัญชีรายช่ือสถานศึกษา
ที่ขอถอนการยกเวนจาก ศูนยการกําลังสํารอง , ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนัก
ศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก สงมาตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูพนสภาพเปนนักศึกษาวิชาทหาร  แลวดําเนิน
การขอถอนการยกเวน โดยสงบัญชีรายช่ือให  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผาน กรมกําลังพลทหาร)
จํานวน ๓  ชุด เก็บไวเปนหลักฐาน  ๑  ชุด  เมื่อดําเนินการแลวแจง ศูนยการกําลังสํารอง , ศูนยการฝกนัก
ศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เพื่อแจงใหสถานศึกษาวิชา
ทหารที่รับผิดชอบทราบตอไป

๙.๔  ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลังสํารอง และศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก,หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก มีหนาที่ตรวจสอบอยูเสมอวา  นักศึกษาวิชา
ทหารผูใดที่ตองพนสภาพและหมดสิทธิ์การเปนนักศึกษาวิชาทหาร

ขอ ๑๐   การลดวันรับราชการทหารกองประจําการของนักศึกษาวิชาทหาร   ซ่ึงสําเร็จ
การฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดมีดังนี้.-

  ๑๐.๑  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ รับราชการทหารกองประจําการ ๑ ป
๖  เดือน  แตถารองขอเขารับราชการในกองประจําการไดสิทธิ์รับราชการเพียง  ๑  ป

 ๑๐.๒  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒  รับราชการทหารกองประจําการ ๑ ป  แตถารอง
ขอเขารับราชการในกองประจําการไดสิทธิ์รับราชการเพียง  ๖   เดือน

 ๑๐.๓  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓  ใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปน
ทหารกองหนุน  โดยมิตองเขารับราชการในกองประจําการ

ตอนที่  ๔
การขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหารเปนทหารกองหนุน

ขอ ๑๑  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร  และ
มีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารกําหนด  ใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมิตองเขารับราชการในกองประจําการจึงใหหนวยที่รับผิดชอบ และนักศึกษาวิชา
ทหารดําเนินการใหสอดคลองกับคําสั่งกองทัพบกที่ ๔๓๒/๒๕๑๕  ดังนี้.-
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๑๑.๑  ศูนยการกําลังสํารอง ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก หนวยฝก
นักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก มีหนาที่นําตัวนักศึกษาวิชาทหารขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด
เปนทหารกองหนุน

๑๑.๒  การเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจําการ  และนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร
ตองกระทํากอนที่นักศึกษาวิชาทหารเขาฝกภาคสนามชั้นปที่ ๓  ประจําปการศึกษาอยางนอยสองเดือน

๑๑.๓  แจงสถานศึกษาวิชาทหาร เตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดฯและนํา
นักศึกษาวิชาทหาร  ช้ันปที่ ๓ มาแสดงตนพรอมดวยหลักฐานที่กําหนด ณ สถานที่ที่ดําเนินการ โดยแบงเปน
วันและผลัดหมุนเวียนใหเจาหนาที่ทําหลักฐานนําตัวข้ึนทะเบียนกองประจําการและนําปลดใหเสร็จสิ้นทุก
คน

๑๑.๔  นักศึกษาวิชาทหารตองปฏิบัติดังตอไปนี้.-
๑๑.๔.๑  นําหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนําปลด

ที่แสดงในวันที่นัดใหไปดําเนินการ  คือ.-
๑๑.๔.๑.๑  ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ  สด.๙) และใบแจงยายภูมิลําเนา

ทหาร  แบบ  สด.๑๐   (ถามี)  ตัวจริง  ๑  ฉบับ  ถายสําเนา  ๒  ฉบับ
๑๑.๔.๑.๒  สําเนาทะเบียนบานของบิดา-มาดา และของตัวเอง

๒  ฉบับ
๑๑.๔.๑.๓  หลักฐานแสดงคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หรือสอบไดช้ันหนึ่งของสถานศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝกวิชาทหารครั้งสดุทาย  เชน ใบสุทธ
ประกาศนียบัตรอนุปริญญา  ปริญญาบัตร  ฉบับตัวจริงอยางใดอยางหนึ่ง  พรอมดวยสําเนา  ๒  ฉบับ สําหรับ
ผูที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา  ใหนําใบรับรองของการศึกษาไปแสดงพรอมดวยสําเนา  ๒  ฉบับ

๑๑.๔.๑.๔  รูปถายขนาด  ๓ x ๔ เซนติเมตร  แตงเครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหาร  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ถายครึ่งตัว  จํานวน  ๒  รูป

๑๑.๔.๑.๕  สําหรับผูที่หลักฐานที่กลาวขางตน  มีช่ือตัว ช่ือสกุล
ของตนหรือของบิดามารดาไมตรงกัน  ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนแปลงจากอําเภอ , เขต  มาแสดงดวย

๑๑.๔.๒  สงมอบหลักฐาน ตามขอ ๑๑.๔.๑ ตอเจาหนาที่ศูนยการกําลังสํารอง หรือ
ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก,หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก ในวนัรายงาน
ตัวตามที่กําหนดดวย

๑๑.๕  ศูนยการกําลังสํารอง,ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก,
หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก  ดําเนินการดังนี้.-

๑๑.๕.๑  จัดเจาหนาที่ชุดทําหลักฐานเตรียมขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด
นักศึกษาวิชาทหาร
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๑๑.๕.๒  ประสานกับเจาหนาที่สัสดีเพื่อใหการเตรียมหลักฐานขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร  ดําเนินไปโดยเรียบรอย

๑๑.๕.๓   จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนแบบพิมพเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนกองประจําการและนําปลดใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาวิชาทหารแตละป

๑๑.๕.๔  มีหนังสือแจงใหสถานศึกษาวิชาทหาร  ที่เกี่ยวของทราบพรอม
กําหนด  วัน,  เวลา   ใหมาดําเนินกรรมวิธี

๑๑.๕.๕  ดําเนินการทําหลักฐานเตรียมขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดลวง
หนากอนถึงกําหนด

๑๑.๕.๖  เมื่อถึงวันกําหนดใหนักศึกษาวิชาทหาร  มาดําเนินกรรมวิธีตอง
ดําเนินการควบคุมและใหนักศึกษาวิชาทหารกรอกในหลักฐานที่กําหนด  ดังนี้.-

๑๑.๕.๖.๑  แบบคํารองขอรับสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกองประจําการและ
นําปลดเปนทหารกองหนุน  จํานวน  ๑  ฉบับ

๑๑.๕.๖.๒  แบบรายการตั้งประวัติ  เพื่อการแตงตั้งยศนักศึกษา
วิชาทหารจํานวน  ๒  ชุด    (เฉพาะผูที่ขอแตงตั้งยศไดเทานั้น)

๑๑.๕.๖.๓  รายการประวัติทหารบก  หรือทหารเรือ  หรือ
ทหารอากาศ  จํานวน  ๒  ชุด  ติดรูปถายชุดละ  ๑  รูป

๑๑.๕.๖.๔  สมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๑๑.๕.๖.๕  สําเนาทะเบียนกองประจําการ (สด ๓) จํานวน  ๑ ชุด
๑๑.๕.๖.๖  ใหนักศึกษาวิชาทหาร  ช้ันปที่ ๓  ลงลายมือช่ือ

ตัวบรรจงคนละ  ๒  ช่ือ  ในทะเบียนกองประจําการ  (สด.๓)  ฉบับจริงทั้ง  ๒  แผน
๑๑.๕.๗  เมื่อดําเนินการตามขอ ๑๑.๕.๖  เรียบรอยแลว  เจาหนาที่ที่ดําเนินการ

เตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร  ตองตรวจแยกหลักฐาน
การขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด  ดังนี้.-

๑๑.๕.๗.๑  แยกหลักฐานตามภูมิลําเนาทหาร  เปนแตละกองทัพภาค
๑๑.๕.๗.๒ หลักฐานแตละกองทัพภาค   แยกเปนแตละมณฑลทหารบก
๑๑.๕.๗.๓ หลักฐานแตละมณฑลทหารบกแยกเปนแตละจังหวัดทหารบก
๑๑.๕.๗.๔  หลักฐานแตละจังหวัดทหารบกแยกเปนแตละจังหวัด
๑๑.๕.๗.๕  หลักฐานแตละจังหวัดแยกเปนแตละอําเภอ
๑๑.๕.๗.๖  หลักฐานแตละอําเภอแยกเปนแตละตําบล
๑๑.๕.๗.๗  หลักฐานแตละตําบลแยกเปนแตละหมูบาน
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๑๑.๖  ภายหลังการประกาศผลการสอบประจําปการฝกศึกษาแลว  ใหศูนยการกําลังสํารอง,
ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก,หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ดําเนินการจัด
พิมพรายช่ือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ และไดเตรียมดําเนินการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดไว
แลว  ลงในบัญชีนําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด (แบบ สด.๔๒)  โดยแยกหลักฐานพิมพเปนแต
ละจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร  เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร  พิมพ ๔ ชุด
สวนผูที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในจังหวัดอื่น ๆ พิมพ ๕ ชุด

๑๑.๖.๑  ใหแยกหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจําการ  และนําปลด
ที่รับไวจากนักศึกษาวิชาทหารออกเปน  ๒  ชุด  สงใหสัสดีจังหวัดพรอมดวยหลักฐานอื่น  ๆ  ๑  ชุด
อีก ๑ ชุด  สงใหเจาหนาที่แตงตั้งยศดําเนินการตอไป

๑๑.๖.๒  บัญชีขอนําตัวข้ึนทะเบียนกองประจําการและนําปลด
(แบบ สด.๔๒)  ตามขอ  ๑๑.๖  ใหดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม   และใหเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกป  โดยใหสงดังนี้.-

๑๑.๖.๒.๑  บัญชีนักศึกษาวิชาทหาร  ที่มีภูมิลําเนาทหารอยูใน
กรุงเทพมหานคร  สงแผนกสัสดีกรุงเทพ  จํานวน  ๓  ชุด

๑๑.๖.๒.๒  บัญชีนักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิลําเนาทหารของแตละจังหวัด
สงฝายสรรพกําลังมณฑลทหารบก  จํานวน ๔ ชุด (เพื่อแยกสงสัสดีจังหวัด ๓ ชุด)

๑๑.๖.๒.๓  การสงบัญชีรายช่ือขอนําตัวข้ึนทะเบียนกอง-ประจําการและ
นําปลดนักศึกษาวิชาทหารไปยังฝายสรรพกําลังศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลังสํารองตองดําเนิน
การออกหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสอบไดวิชาทหาร  พรอมดวยสําเนารับรอง  จํานวน  ๒
ฉบับ  แลวสงให ฝายสรรพกําลังมณฑลทหารบก หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก ๑ ฉบับ
สําเนา  ๑ ฉบับ โดยสงไปพรอมหลักฐานขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนําปลด ในกรณีที่ศูนยการฝกนัก
ศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก,หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก  เปนผูดําเนินการขึ้นทะเบียน
กองประจําการและนําปลดฯ ใหขอหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชาทหารจาก กอง
การเตรียมพล หนวยบัญชาการกําลังสํารอง เชนเดียวกัน

๑๑.๖.๒.๔  เมื่อไดรับแจงเลขเครื่องหมาย  จากฝายสรรพกําลัง
มณฑลทหารบก กับรับบัญชีรายช่ือขอนําตัวข้ึนทะเบียนกองประจําการและนําปลด  (แบบ  สด.๔๒)  คืนจาก
ฝายสรรพกําลัง ที่นํานักศึกษาวิชาทหารขึ้นทะเบียนกองประจําการเรียบรอยแลว  จํานวน ๑ ชุด  ตองดําเนิน
การในเอกสารดังกลาว  คือ

๑๑.๖.๒.๔.๑  ลงเลขเครื่องหมายในสําเนา สด.๔๒,   ลงเลข
เครื่องหมายในขอมูลการขอแตงตั้งยศ, ลงเลขเครื่องหมายในประวัติทหารบกหรือ  ทหารเรือ  หรือ ทหาร
อากาศ, ลงเลขเครื่องหมายในหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชาทหาร



- ๙ -

๑๑.๖.๒.๔.๒  สงสําเนา  สด.๔๒   ที่ลงเลขเครื่องหมายแลว  ให
หนวยขอแตงตั้งยศ   ๑   ชุด   เก็บไวเปนหลักฐานการควบคุม  ๑  ชุด

๑๑.๗  มอบหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชาทหาร  ที่ลง
เลขเครื่องหมายแลว  (ฉบับตัวจริง)  ให นักศึกษาวิชาทหารที่ถูกนําตัวข้ึนทะเบียนกองประจําการและปลด
เปนทหารกองหนุนแลว  รับไปเก็บไวเปนหลักฐานประจําตัว  สําหรับนําไปแสดงเพื่อใชสิทธิ์อ่ืน ๆ  ตอไป

๑๑.๘  การขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร  ที่สําเร็จการ
ฝกวิชาทหารตั้งแตช้ันปที่ ๓  ขึ้นไป  ไมวาจะสําเร็จการฝกมาจากสถานศึกษาวิชาทหารใดก็ตาม  ถามาติดตอ
ขอใหนําขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด ในสวนภูมิภาค ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหาร
บก,หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เปนผูดาํเนินการ  ในสวนกลาง ที่หนวยบัญชาการกําลัง
สํารองรับผิดชอบในการฝก  ศูนยการกําลังสํารอง   เปนผูดําเนินการ

๑๑.๙  เมื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนกองประจําการ  และนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร
ในแตละครั้งเสร็จสิ้นแลว ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  , หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร ใดที่ขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิลําเนาทหารจังหวัดทหารบกกรุงเทพ   ใหสงหลักฐานตาม
ขอ  ๑๑.๙.๑  -  ๑๑.๙.๕.  ให ศูนยการกําลังสํารอง  เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชา
ทหารที่มีภูมิลําเนาทหารจังหวัดอื่น ๆ(เวนจังหวัดทหารบกกรุงเทพ)ใหสงหลักฐานตามขอ ๑๑.๙.๑ - ๑๑.๙.๕
ใหศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก  ที่นัก
ศึกษาวิชาทหารผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยู  เพื่อทําการขอแตงตั้งยศทหารใหตอไป   โดยมีหลักฐานมีดังนี้.-

๑๑.๙.๑  สําเนาบัญชีรายช่ือขอนําตัวข้ึนทะเบียนกองประจําการ  และ
นําปลด  (แบบ สด.๔๒)  จํานวน  ๑  ชุด

๑๑.๙.๒  รายการประวัติเพื่อการแตงตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
( แบบทบ. ๓๔๙ - ๐๑๙ )  คนละ  ๒  ชุด

๑๑.๙.๓  สําเนาทะเบียนบาน  คนละ  ๑  ฉบับ
๑๑.๙.๔  สําเนาวุฒิการศึกษา  คนละ  ๒  ชุด
๑๑.๙.๕   สําเนาหนังสือรับรองจากอําเภอ  หรือเขต  หรือเทศบาล

ในกรณีที่หลักฐานคลาดเคลื่อน  (ถามี)  คนละ  ๒  ชุด
๑๑.๑๐  การขอหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสอบไดวิชาทหารตั้งแตช้ัน

ปที่ ๓  ขึ้นไป  ของศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ,หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัด
ทหารบก  เพื่อใชในการขอรับสิทธิ์นําตัวข้ึนทะเบียนกองประจําการและนําปลด  และสิทธิอ่ืน  ๆ  ใหจัดทํา
บัญชีรายช่ือขอหนังสือสําคัญ ฯ  สงใหหนวยบัญชาการกําลังสํารอง ( ในสวนกลาง ผานศูนยการกําลังสํารอง
) เพื่อออกหนังสือสําคัญ ฯ ใหเปนหลักฐานตั้งแตเดือนมิถุนายนของทุกปเปนตนไป



- ๑๐ -

ตอนที่ ๕
การขอแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร

ขอ ๑๒ นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร  จะไดรับการแตงตั้งยศตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหม   วาดวยการแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร    ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร  พ.ศ.๒๕๒๔

๑๒.๑  "สําเร็จการฝกวิชาทหาร"  หมายความถึง   สําเร็จการฝกวิชาทหารตาม
หลักสูตรการฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร

๑๒.๒ "สําเร็จการศกึษา"   หมายถึง    สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาน
ศึกษาของทางราชการ  หรือสถานศึกษาของเอกชน   ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ  รับรองวิทยฐานะ

๑๒.๓  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน  สิบตรี  จาตรี  หรือจาอากาศตรี  ตองอยูใน
หลักเกณฑ  คือ.-

๑๒.๓.๑  สําเร็จการฝกวิชาทหาร  ช้ันปที่ ๑  และสําเร็จการศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อได
รับราชการในกองประจําการครบกําหนด  และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารแลว

๑๒.๓.๒  สําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ันปที่ ๑ และสําเร็จการศึกษาทางดาน
วิชาชีพ  ซ่ึงมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสองปตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือหลักสูตรการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา    เมื่อไดรับราชการในกองประจําการครบกําหนด
และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

๑๒.๓.๓  สําเร็จการฝกวิชาทหาร  ช้ันปที่ ๒   แตไมสําเร็จการศึกษา
ตามที่กลาวใน  ขอ ๑๒.๓.๑  และขอ ๑๒.๓.๒  เมื่อไดรับราชการในกองประจําการครบกําหนดและปลดเปน
ทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

๑๒.๔  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน  สิบโท  จาโท  หรือจาอากาศโท  ตองอยูใน
หลักเกณฑ  คือ.-

๑๒.๔.๑  สําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ันปที่ ๑   และสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ   ซ่ึงเทียบไดไมต่ํากวาอนุปริญญา   เมื่อไดรับ
ราชการในกองประจําการครบกําหนด    และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารแลว



- ๑๑ -

๑๒.๔.๒  สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒  และสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา  เมื่อไดรับราช
การในกองประจําการครบกําหนดและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

๑๒.๔.๓  สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒  และสําเร็จการศึกษา
ทางดานวิชาชีพ  ซ่ึงมีหลักสูตรกําหนดเวลาไมนอยกวาสองปตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  หรือหลักสูตร
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา  เมื่อไดรับราชการในกองประจําการครบกําหนด
และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

๑๒.๔.๔  สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓  แตไมสําเร็จการศึกษาตามที่
กลาวใน  ๑๒.๔.๒  และขอ  ๑๒.๔.๓  เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเปนทหารกองหนุนตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

๑๒.๕ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน  สิบเอก  จาเอก  หรือจาอากาศเอก
ตองอยูในหลักเกณฑ  คือ

๑๒.๕.๑ สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒  และสําเร็จการศึกษา
ไดรับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ   ซ่ึงเทียบไดไมต่ํากวาปริญญา   เมื่อไดรับ
ราชการในกองประจําการครบกําหนด    และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารแลว

๑๒.๕.๒  สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓  และสําเร็จการศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา  เมื่อได
ขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

๑๒.๕.๓  สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ และสําเร็จการศึกษา
ทางดานวิชาชีพ  ซ่ึงมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสามปตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  หรือหลัก
สูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา  เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลด
เปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

๑๒.๖ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน  จาสิบตรี  พันจาตรี   หรือพันจาอากาศตรี
ตองอยูในหลักเกณฑ  คือ

๑๒.๖.๑  สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓  และสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญา  อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ  ซ่ึงเทียบไดไมต่ํากวาอนุปริญญา  เมื่อไดขึ้น
ทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว



- ๑๒ -

 ๑๒.๖.๒ สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔  และศึกษาในหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ   ซ่ึงเทียบไดไมต่ํากวาอนุปริญญา  แตไมสําเร็จ
การศึกษาดังกลาว   เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารแลว

๑๒.๗ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน  จาสิบโท  พันจาโท   หรือพันจาอากาศโท
 ตองสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔  และสําเร็จการศึกษา  หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพซ่ึงเทียบเทา
อนุปริญญา เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราช
การทหารแลว

๑๒.๘ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน  จาสิบเอก  พันจาเอก   หรือพันจาอากาศเอก
ตองอยูในหลักเกณฑ  คือ

๑๒.๘.๑ สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔  และสําเร็จการศึกษา  ไดรับ
ปริญญา  หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพซ่ึงเทียบเทาปริญญา เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและ
ปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

๑๒.๘.๒ สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕  และศึกษาในหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพซ่ึงเทียบไดไมต่ํากวาอนุปริญญา  แตไมสําเร็จการ
ศึกษาดังกลาว เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารแลว

๑๒.๙ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งยศเปน วาที่รอยตรี วาที่เรือตรี หรือวาที่เรืออากาศตรี
ตองสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕  และสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ทางดานวิชาชีพ  ซ่ึงเทียบไดไมต่ํากวาอนุปริญญา   เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกอง
หนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  และไดรับการฝกอบรมตามระเบียบการแตงตั้งยศของ
เหลาทัพแลว

๑๒.๑๐ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารจากตางประเทศ  ซ่ึงกระทรวงกลาโหมรับรอง
วิทยฐานะเทียบเทาผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และสําเร็จ
การศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเทาใหขอแตงตั้งยศไดตาม
หลักเกณฑแหงระเบียบนี้โดยอนุโลม

ขอ  ๑๓  การแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหารใหปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบก หรือ
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ



- ๑๓ -

ขอ ๑๔ ในสวนของกองทัพบก  หนวยที่มีหนาที่ในการขอแตงตั้งยศมีดังนี้  คือ
๑๔.๑ นายทหารชั้นสัญญาบัตร  ให ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการกําลัง

สํารองเปนผูขอแตงตั้งยศ  โดยใหกองการเตรียมพล  ตรวจสอบรางคําสั่งแตงตั้งยศ และหลักฐานประกอบ
๑๔.๒ นายทหารชั้นประทวน  ใหกองกําลังพล  ศูนยการกําลังสํารอง หรือ

ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก หรือหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก เปนผูขอ
แตงตั้งยศแกผูสําเร็จการฝกวิชาทหารที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในเขตความรับผิดชอบ

ขอ  ๑๕ ให ศูนยการกําลังสํารอง ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก/หนวยฝก
นักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบก ดําเนินการขอแตงตั้งยศโดยปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบก วาดวย
การแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร  พ.ศ.๒๕๓๘  และรายละเอียดตามที่กองทัพบกกําหนด

ขอ  ๑๖ การแตงตั้งยศนายทหารชั้นประทวนใหศูนยการกําลังสํารอง, ศูนยการฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบก , หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก กําหนดระยะเวลารับหลักฐาน
ประกอบการแตงตั้งยศจากนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓  โดยใหเสร็จสิ้นกอนการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชา
ทหารชั้นปที่ ๓ ไมนอยกวา ๓๐ วัน

๑๖.๑  หลักฐานประกอบการแตงตั้งยศนายทหารชั้นประทวน  มีดังนี้.-
๑๖.๑.๑ ขอมูลการแตงตั้งยศ  ๒  ฉบับ  (แบบ ทบ.๓๔๙)
๑๖.๑.๒ สําเนา  สด.๙  ๑  ฉบับ
๑๖.๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน   ๑  ฉบับ
๑๖.๑.๔ สําเนาวุฒิการศึกษาสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๑๖.๑.๕ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา  จํานวน  ๑  ฉบับ
๑๖.๑.๖ สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝก

วิชาทหาร  (รด.๓)
๑๖.๒ เมื่อไดรับสําเนา  สด.๔๒ ซ่ึงมีเครื่องหมายทะเบียนกองประจําการจากสัสดี

จังหวัดแลว ให ศูนยการกําลังสํารอง  หรือศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก/หนวยฝกนักศึกษา
วิชาทหารจังหวัดทหารบก  นําหลักฐานตามขอ ๑๖.๑  เฉพาะของนักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิลําเนาทหารอยูใน
เขตความรับผิดชอบ  ดําเนินการดังนี้.-

๑๖.๒.๑ ทํารายงานและรางคําสั่งกองทัพบกขอแตงตั้งยศจํานวน ๑ ชุด
๕  ฉบับ  โดยยกรางคําสั่งละไมเกิน  ๑๐๐  นาย  และในรางคําสั่งเดียวกันจะตองขอแตงตั้งยศชั้นเดียวกัน

๑๖.๒.๒  รางคําสั่งกองทัพบก  ตามขอ ๑๖.๒.๑ แยกชื่อผูขอแตงตั้งยศ
ออกเปนแตละจังหวัด

๑๖.๒.๓  สงหลักฐานประกอบรายงานการขอแตงตั้งยศ  ผานหนวยบัญชาการ
กําลังสํารอง



- ๑๔ -

๑๖.๒.๔ กรณีที่ผูขอแตงตั้งยศมีภูมิลําเนาทหารนอกเขตความรับผิดชอบของหนวย
ที่เปนผูนําตัวนักศึกษาวิชาทหารขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเปนทหารกองหนุน ใหสง
หลักฐานตามขอ ๑๖.๒  ใหหนวยที่นักศึกษาวิชาทหารมีภูมิลําเนาทหารอยูเปนผูดําเนินการ

๑๖.๒.๕ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเปนกองหนุน
เหลาทหารเรือ  หรือ ทหารอากาศ  ใหหนวยที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดสงหลักฐานใหเหลา
ทัพทั้งสอง

๑๖.๓  หลักฐานประกอบการแตงตั้งยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร  มีดังนี้.-
๑๖.๓.๑ ขอมูลการขอแตงตั้งยศ  ๒  ชุด  ( ทบ.๓๔๙ - ๐๒๐)
๑๖.๓.๒ สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชาทหาร ช้ัน

ปที่ ๕    ๑  ฉบับ  นักศึกษาวิชาทหาร
๑๖.๓.๓ สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
๑๖.๓.๔ สําเนาทะเบียนบานมีช่ือบิดามารดา
๑๖.๓.๕ รายการตั้งประวัติ, แบบกรอกขอมูลทหารกองหนุน

(ทบ.๓๔๙ -๐๑๙)
๑๖.๓.๖ เครื่องหมายทะเบียนกองประจําการจาก  สด.๘  (ในสมุดประจําตัว

ทหารกองหนุน)
๑๖.๓.๗ คําสั่งแตงตั้งยศนายทหารชั้นประทวน  เมื่อสําเร็จการฝกวิชาทหาร

ช้ันปที่  ๓  (ถามี)
๑๖.๓.๘ สําเนาคําขอมีบัตรประชาชน  (บป.๑)   หรือสําเนาสูติบัตร

(กรณีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว)
๑๖.๓.๙ หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-ช่ือสกุล  (สําเนา  ๒ ฉบับ)   ถามี

๑๖.๔ ใหศูนยการฝก/หนวยฝก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก
ที่รับผิดชอบในการฝกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๕ รวบรวมหลักฐานตามขอ  ๑๖.๓  ยกรางคําสั่งสงให กอง
การเตรียมพล  หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  ดําเนินการขอแตงตั้งยศใหตอไป  เวนนักศึกษาวิชาทหาร ที่
กําหนดใหเปนเหลาทหารเรือ  หรือเหลาทหารอากาศ  หรือผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ที่ขึ้นทะเบียน
กองประจําการและนําปลดเปนกองหนุนเหลาทหารเรือ หรือ เหลาทหารอากาศ แลวสงหลักฐานใหกองทัพ
เรือหรือกองทัพอากาศ  ดําเนินการแตงตั้งยศตอไป

๑๖.๔.๑ กรรมวิธี  ในการดําเนินการขอแตงตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร
เชนเดียวกับการขอแตงตั้งยศนายทหารชั้นประทวน  ตามขอ ๑๖.๒  เวนสําเนา  สด.๔๒



- ๑๕ -

ขอ  ๑๗ ใหกองการเตรียมพล  หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๘  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ   วันที่       ๑     มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๗

(ลงชื่อ)  พลโท     วิชญ      ไขรัศมี
  (วิชญ      ไขรัศมี)

ผูบัญชาการหนวยบัญชาการกําลังสํารอง


