- สาเนาคู่ฉบับ -

ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๕๙
อาศั ย อ านาจตามความใน พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การฝึ ก วิ ช าทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และ
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามนโยบายของทางราชการที่กาหนดไว้ จึงให้กาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษา
วิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๖ และระเบียบหรือคาสั่งอื่นใด ที่ขัดกับระเบียบนี้
ข้อ ๔ นิยามศัพท์
๔.๑ นั กศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งกาลั งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๔.๒ นั กศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนดใช้คาย่อว่า “นศท.”
๔.๓ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้น เพื่อทาหน้าที่
ช่วยเหลือปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้ ต้องผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกองทัพบก
๔.๔ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนย์การเรียน, วิทยาลัย, สถาบัน, มหาวิทยาลัย,
หน่ ว ยงานการศึกษา หรื อ หน่ว ยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา
๔.๕ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร
๔.๕.๑ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหาร ที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่ มทบ.๑๑
๔.๕.๒ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหาร ที่ตั้งอยู่
นอกเขตพื้นที่ มทบ.๑๑
๔.๖ ผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิ ดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกวิช าทหาร แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ กากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ช่วยผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร

-๒๔.๗ ปีการศึกษา หมายถึง ห้วงระยะเวลาที่กาหนดการฝึกวิชาทหาร ในแต่ละปีโดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน พฤษภาคม ของปีถัดไป
๔.๘ การรับสมัคร หมายถึง การที่นักศึกษาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในชั้นปีที่ ๑
๔.๙ การรายงานตัว หมายถึง การที่นักศึกษาวิชาทหารที่ตกซ้าชั้น, เลื่ อนชั้ น และ
โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร มาแสดงความจานงเพื่อจะเข้าฝึกวิชาทหาร
๔.๑๐ การขอรอรับสิทธิ หมายถึง การทีน่ ักศึกษาวิชาทหาร ขอพักการเข้าฝึกวิชาทหาร
ข้อ ๕ หน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึก
วิชาทหาร ได้แก่.๕.๑ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้รับผิดชอบ
โดย ศูนย์การกาลังสารอง มีหน้าที่ดาเนินกรรมวิธี และวางแผนกาหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียด ด้วยการประสาน
กับส่วนราชการของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และสถานศึกษาวิชาทหาร ให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๕.๒ สถานศึก ษาวิช าทหารส่ว นภูมิภ าค มณฑลทหารบก เป็น ผู้รับผิดชอบ โดยมี
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นหน่วย
ดาเนินการ
ข้อ ๖ คุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ดังต่อไปนี้.๖.๑ เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย
๖.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ โดยให้นับอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สาหรับผู้ทยี่ ังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย
๖.๓ สาหรั บ ผู้ ที่ มี อ ายุ ๒๑ ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ปแสดงตนเพื่ อ รั บ
หมายเรี ยกที่อาเภอท้องที่ ซึ่งเป็นภูมิล าเนาทหารของตนตาม มาตรา ๒๕ และ/หรือ ต้องไม่เป็น ผู้ที่ไม่มาให้
คณะกรรมการตรวจเลือกทาการตรวจเลื อกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการตาม มาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๖.๔ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป และมี ผ ล
การศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป
๖.๕ กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดการฝึกวิชา
ทหาร เว้ น แต่ ผู้ สาเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป หรื อ สาเร็ จ การศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสาเร็จการฝึกวิชา
ทหารไม่ต่ากว่าชั้นปีที่ ๓ แล้ว ซึง่ มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะสมัคร
เข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดได้
๖.๖ ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร
๖.๗ ไม่เ ป็ น บุ ค คลที่ เกิ ดใน พ.ศ.๒๕๔๐ หรือเกิด ก่อ นปี พ.ศ. นี้ ตามกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ยกเลิ ก โดย
กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาล
ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘

-๓๖.๘ มีขนาดรอบตัว น้าหนัก และ ความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้. อายุ (ปี)/
บริบูรณ์
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙ ถึง ๒๒

ชาย
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หายใจเข้า (ซม.) หายใจออก (ซม.)
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๑๖๐
๑๖๑

๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
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ทั้งนี้ ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ชาย ต้องน้อยกว่า ๓๕ กิโลกรัม : ตาราง
เมตร และหญิง ต้องน้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม : ตารางเมตร
๖.๙ มีความประพฤติเ รีย บร้อ ย และไม่มีพ ฤติก รรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ ยาเสพติดให้โทษ
ทุกประเภท
๖.๑๐ ไม่เป็นทหารประจาการ กองประจาการ หรือถูกกาหนดตัวเข้ากองประจาการแล้ว
ข้อ ๗ เงื่อนไขบังคับ ที่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดังต่อไปนี้.๗.๑ สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
๗.๒ นักศึกษาชาย จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้.๗.๒.๑ ลุก - นั่ง ๓๔ ครั้ง
ภายในเวลา ๒ นาที
๗.๒.๒ ดันพื้น ๒๒ ครั้ง
ภายในเวลา ๒ นาที
๗.๒.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๓ นาที ๑๕ วินาที
๗.๓ นักศึกษาหญิง จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้.๗.๓.๑ ลุก - นั่ง ๒๕ ครั้ง
ภายในเวลา ๒ นาที
๗.๓.๒ ดันพื้น ๑๕ ครั้ง
ภายในเวลา ๒ นาที
๗.๓.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๔ นาที
๗.๔ ต้องชาระเงินบารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
๗.๕ การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร
๗.๕.๑ การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
๗.๕.๑.๑ ชั้ น ปี ที่ ๑ ถึ ง ชั้ น ปี ที่ ๓ ให้ ไ ว้ ผ มทรงนั ก เรี ย นด้ า นข้ า งและ
ด้านหลังศีรษะสั้นเกรียน ความยาวด้านหน้าไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
๗.๕.๑.๒ ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕ ให้ไ ว้ทรงผมแบบรองทรงสูง ความ
ยาวด้านหน้าไม่เกิน ๗ เซนติเมตร เว้นแต่สถานศึกษานั้น ๆ จะมีระเบียบของสถานศึกษากาหนดให้นักเรียนชาย
ตัดผมสั้นกว่ารองทรง
๗.๕.๒ การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง)
๗.๕.๒.๑ หากไว้ผมยาว ต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ผม
ยาวประบ่าหรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู

-๔๗.๕.๒.๒ หากจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบก็ควรใช้กิ๊บ
หรือริบบิ้นขนาดเล็กทีเ่ ป็นสีเดียวกับสีผม
๗.๕.๒.๓ ห้ามไว้ผมเปีย, ผมแกละ, ผมทรงหางม้า, ผมม้า (ผมปรกหน้า)
หรือทรงผมอื่นที่ไม่เหมาะสม
๗.๕.๒.๔ ห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือสารอื่น ใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้ว
เหมือนผมเปียก หรือมีสีผมผิดธรรมชาติตามสมัยนิยมในปัจจุบัน
๗.๖ ต้องแต่งกายตามระเบียบที่กาหนด
๗.๗ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ คาสั่ง โดยเคร่งครัด
๗.๘ การทุจริตทุกกรณี จะถูกตัดสิทธิในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เช่น
๗.๘.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่กาหนดมาสมัครซ้า
ทั้งในสถานศึกษาวิชาทหารเดิม หรือย้ายไปสมัครใหม่ยังสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น
๗.๘.๒ จ้างวาน หรือให้ผู้อื่นมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายแทน
๗.๘.๓ แก้ไขข้อมูลผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในใบสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ (แบบ รด.๑)
ข้อ ๘ หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้.๘.๑ ใบสมั ค รเป็ น นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร (แบบ รด.๑) ทบ.๓๔๙ - ๐๐๑ ให้ รั บ จาก
สถานศึกษาวิชาทหารทีก่ าลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน โดยนักศึกษาที่ยื่นความจานงขอสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๑ ต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
๘.๒ ในช่องคารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบสมัคร (แบบ รด.๑) ต้องให้หัวหน้า
สถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ โดยรับรองว่าจะปกครองให้
นั กศึกษาวิ ช าทหารอยู่ ในระเบี ย บวินั ย อันดี และจะให้ มี ความสะดวกในการฝึ กวิช าทหารของผู้ ส มัครตามที่
กองทัพบกกาหนด ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเองและลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารกากับไว้
๘.๓ บิ ด า มารดา หรื อ ผู้ ป กครองตามกฎหมาย จะต้ องลงนามยิ นยอมในใบสมั ค ร
(แบบ รด.๑) ให้สมัครเข้าฝึกวิชาทหารได้ โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้
๘.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตา จานวน ๑ รูป
๘.๕ หลักฐานแสดงผลการศึกษาสาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีผล
การศึกษาไม่ต่ากว่าที่กองทัพบกกาหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้เป็น
ผู้รับรองคะแนนเฉลี่ยในหลักฐาน
๘.๖ สาเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้สมัคร และบิดา - มารดา หรือถ่ายเอกสารจาก
ฉบับเจ้าบ้าน คนละ ๑ ฉบับ โดยมีเจ้าบ้าน หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง
๘.๗ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๘.๘ ใบรั บ รองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิล ป์ รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันรับสมัคร
๘.๙ ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร) ต้องนาสาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบด้วย

-๕๘.๑๐ ผู้สมัครที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการรับราชการ
ทหาร) ต้องนาสาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม
จากข้อ ๘.๙ ด้วย
๘.๑๑ ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร) ต้องนาสาเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(แบบ สด.๔๓) ของปี พ.ศ. ที่มาสมัคร ฯ มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม จากข้อ ๘.๑๐ ด้วย
ข้อ ๙ หลักฐานการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร มีดังนี้.๙.๑ ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่
กาลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน โดยนักศึกษาวิชาทหารที่ยื่นความจานงขอรายงานตัว ต้องเขียนและลงลายมือชื่อด้วย
ตนเอง
๙.๒ ในช่องคารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ
รด.๒) หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ลงนามรับรอง
ความประพฤติ ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในแบบรายงานตัว และประวัติของนักศึกษาวิชาทหารว่าเป็น
ความจริง และประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารกากับไว้
๙.๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบรายงานตัว
(แบบ รด.๒) ให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้
๙.๔ รูปถ่ายสีขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ที่ถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จานวน ๑ รูป
๙.๕ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๙.๖ หนั ง สื อ รั บ รองการฝึ ก วิ ช าทหาร กรณี นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารโอนย้ า ยระหว่ า ง
สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค หรือโอนย้ายต่างส่วนภูมิภาคให้ ศูนย์การกาลังสารอง, ศูนย์การ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ฝึกวิชาทหารอยู่เดิม
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ผนวก ช ท้ายระเบียบ)
๙.๗ นักศึกษาวิชาทหารที่ขอรอรับสิทธิไว้ ต้องนาหลักฐานหนังสือรับรองการขอรอรับ
สิทธิฉบับจริง (ผนวก ฉ ท้ายระเบียบ) มาแสดงด้วย
๙.๘ นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุมัติ ให้รายงานตัวกรณีเหตุสุดวิสัย ฯ ตามที่กาหนด
ใน ข้อ ๒๕ ของระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ต้องมีหลักฐานการอนุมัติกรณีดังกล่าวมาแสดงด้วย
ข้อ ๑๐ การกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการรับสมัครและรับรายงานตัวของแต่ละสถานศึกษา
วิชาทหาร ให้ดาเนินการในห้วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
และ มณฑลทหารบก กาหนด
ข้อ ๑๑ การดาเนินการของสถานศึกษาวิชาทหารในการนานักศึกษามาสมัคร และนักศึกษา
วิชาทหารมารายงานตัว ให้ปฏิบัติดังนี้.๑๑.๑ แจ้งจ านวนนักศึกษาที่จะนามาสมัคร และจานวนนักศึกษาวิชาทหาร ที่จ ะ
นามารายงานตัว ให้ ศูนย์ การกาลังสารอง, ศูนย์การฝึกนักศึ กษาวิช าทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ทราบล่วงหน้า ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ มณฑลทหารบก
กาหนด

-๖๑๑.๒ จัดพิมพ์และตรวจสอบ ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน ในบัญชีรายชื่อ
นักศึกษาที่นาจะมาสมัครตาม ผนวก ก และ ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจาตัวนักศึกษาวิชาทหาร ในบัญชีรายชื่อ
นักศึกษาวิชาทหารที่นามารายงานตัว ตาม ผนวก ข หรือบัญชีรายชื่อรายงานตัวโอนย้ายตาม ผนวก ค เรียงชื่อ
ตามลาดับ ตัวอักษรให้ถูกต้องครบถ้วนตามจานวนที่กาหนด ส่งให้กับ ศูนย์การกาลังสารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ล่วงหน้าก่อนวัน ที่นา
นักศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร มาสมัครและรายงานตัว ไม่น้อยกว่า ๕ วัน ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน และ มณฑลทหารบก กาหนด
๑๑.๓ ควบคุม แนะนา การกรอกข้อความในใบสมัคร (แบบ รด.๑) และใบรายงานตัว
(แบบ รด.๒) และอื่น ๆ ของผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และผู้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ให้ถูกต้อง และ
ตรวจสอบหลักฐานตามที่กาหนดใน ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ให้เรียบร้อยก่อนวันมาปฏิบัติ
ข้อ ๑๒ การดาเนินการรับสมัคร จะต้องปฏิบัติตามลาดับในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้.๑๒.๑ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่สถานศึกษาวิชาทหารนาส่ง ศูนย์การกาลัง สารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
๑๒.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตาม ข้อ ๖ พร้อมหลักฐานของผู้สมัครให้เป็นไป
ตามที่กาหนดใน ข้อ ๘
๑๒.๓ วัดขนาดร่างกาย ตามที่กาหนดใน ข้อ ๖.๘ และตรวจอาการของโรค รวมทั้ง
หลักฐานใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร
๑๒.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และบันทึกผลตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ ๗.๒
และ ๗.๓ หากมีผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่กาหนดเกินกว่าจานวนยอดจัดสรรที่ หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน กาหนด จะพิจารณาผลการศึกษาลาดับสูงสุดก่อน หรือหากมีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีจานวนไม่ถึงยอดจัดสรรที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กาหนด จะพิจารณา
จากผู้มีผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่กาหนด (ผนวก ด ท้ายระเบียบ) โดยให้มีสัดส่วนนักศึกษา
วิชาทหารหญิง ไม่เกินร้อยละ ๗ ในภาพรวม สาหรับนักศึกษาวิชาทหารชาย ให้เป็นไปตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กาหนด
๑๒.๕ การชาระเงินบารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กาหนดให้ชาระเงินในวันที่สมัคร โดยให้กองอานวยการรับสมัครและรายงานตัว ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ฯ จานวน ๑ ฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งกาหนดหมายเลข
ประจาตัวนักศึกษาวิชาทหาร กรณีเมื่อได้รับเงินบารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และรับใบเสร็จรับเงินแล้ว ถือ
ว่ า เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข อง หน่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน และ มณฑลทหารบก ในการใช้ จ่ า ยตามระเบี ย บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินรายรับของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๒.๖ การทาบัตรประจาตัว และการจ่ายคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร
๑๒.๗ เก็บหลักฐาน รายงานผล และขออนุมัติประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
ส่วนรายละเอียดการปฏิบัติของแต่ละเรื่องให้เป็นหน้าที่ของกองอานวยการรับสมัครและรายงานตัว กาหนดตาม
ความเหมาะสม
ข้อ ๑๓ การดาเนินการรับรายงานตัว จะต้องปฏิบัติตามลาดับในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้.๑๓.๑ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ที่สถานศึกษาวิชาทหารนาส่งว่า
สอบได้ตามชั้นปีที่แจ้งหรือไม่
๑๓.๒ ตรวจสอบหลักฐานและการกรอกข้อความในใบรายงานตัว (แบบ รด.๒) ว่า
ถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่กาหนดใน ข้อ ๙ หรือไม่

-๗๑๓.๓ ตรวจสอบหลักฐานกรณีโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ต้องมี หนังสือรับรอง
การฝึกวิชาทหารจาก ศูนย์การกาลังสารอง หรือ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ฝึกวิชาทหารอยู่เดิม
๑๓.๔ กรณีขอรอรับสิทธิไว้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรอง
การขอรอรับสิทธิ (ฉบับจริง) ด้วย
๑๓.๕ การชาระเงินบารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดิน แดน ก าหนดให้ ช าระในวั น รายงานตั ว นั้ น โดยกองอ านวยการรั บ สมั ค รและรายงานตั ว จะต้ อ งออก
ใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาวิชาทหาร ๑ ฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
๑๓.๖ การรายงานตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารเฉพาะกรณีจาเป็นที่เจ้าตัวไม่สามารถมา
รายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนดได้ เช่น เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา, ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ โดยมีหลักฐานเข้าร่วมโครงการ, เจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, ประสบภัยธรรมช าติ,
สถานการณ์ไม่ปกติ, ระบบโปรแกรมขัดข้อง หรือสาเหตุอื่น ๆ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ให้หัวหน้าสถานศึกษาวิชา
ทหาร หรือผู้รับมอบอานาจ รายงานตัวแทน จัดทาบัญชีรายชื่อรายงานตัวแทนพร้อมแนบหลักฐานประกอบใบ
รายงานตัว (แบบ รด.๒) ส่งให้ กองอานวยการรับสมัครและรายงานตัว เสนอผู้มีอานาจอนุมัติให้รายงานตัวแทน
ได้ และเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รายงานตัวแทน ๑ ฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
๑๓.๗ การรายงานตั ว นั กศึ ก ษาวิ ช าทหารเนื่อ งจากเหตุสุ ดวิสั ย ตามที่ กาหนดใน
ข้อ ๒๕ ของระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้ว ย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อนุมัติให้ รายงานตัวกรณีเหตุ
สุดวิสัยดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการอนุมัติประกอบการรายงานตัวด้วย
๑๓.๘ กรณี นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารตาม ข้ อ ๑๓.๗ และนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารที่ ส าเร็ จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าแล้ว แต่ไม่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ต่อมาได้สมัครเข้า
ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสถานศึกษาที่มิได้เปิดการฝึกวิชาทหาร ให้นักศึกษาวิชา
ทหารผู้นั้นร้องขอให้สถานศึกษาดังกล่าวเปิดการฝึกวิชาทหาร ตามวิธีการที่กาหนดในระเบียบหน่วยบัญชาการรั กษาดิน แดน ว่าด้ว ย การเปิ ด - ปิ ดสถานศึกษาวิช าทหาร ซึ่งในระหว่างรอการเปิด การฝึ กวิช าทหารของ
สถานศึกษา มิต้องขอรอรับสิทธิไว้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ ปีติดต่อกัน
๑๓.๙ การทาบัตรประจาตัว (เฉพาะผู้ ที่ต้องทา) และการแจกจ่ายคู่ มือนักศึกษา
วิชาทหาร
๑๓.๑๐ ดาเนินการเก็บหลักฐาน รายงานผล และขออนุมัติประกาศมีสภาพเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร รายละเอียดการปฏิบัติของแต่ละเรื่อง ให้เป็นหน้าที่ของกองอานวยการรับสมัครและ
รายงานตัว กาหนดตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๔ ในวัน ที่ ทาการรับ สมั คร และรายงานตั ว ผู้ ก ากับ นัก ศึก ษาวิ ช าทหาร หรือ ผู้ แ ทน
สถานศึกษาวิชาทหาร ต้องนานักศึกษามาสมัคร และนานักศึกษาวิชาทหาร ทั้งที่สังกัดอยู่เดิมหรือที่โอนย้ายมา
จากสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ ศูนย์การกาลังสารอง และมณฑล
ทหารบก กาหนด กับให้อยู่ กากับดูแลแก้ปัญหาในเรื่องที่หากจะมีหรือเกิดขึ้นระหว่างทาการสมัครและรายงาน
ตัว จนกว่าผู้สมัครและผู้รายงานตัวดาเนินการเสร็จสิ้นในวันนั้น พร้อมกับรับทราบข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ
เพื่อจะได้ปฏิบัติได้โดยถูกต้องทันเวลาต่อไป และหากมีกรณีขอรอรับสิทธิ ให้สถานศึกษาวิชาทหารดาเนินการ
ดังนี้

-๘๑๔.๑ กรณีนักศึกษาวิชาทหารไม่สามารถเข้า รับฝึกวิชาทหารในปีการศึกษานั้นได้
ตลอดปีการศึกษา และเจ้าตัวมีความประสงค์ สถานศึกษาวิชาทหารจะต้องทาบัญชีรายชื่อ ขอรอรับสิทธิ ให้
นักศึกษาวิชาทหารเสนอต่อกองอานวยการรับสมัครและรายงานตัว เพื่อ ให้นักศึกษาวิช าทหารผู้ นั้นได้ สิทธิ
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาถัดไป (ผนวก จ ท้ายระเบียบ)
๑๔.๒ การขอรอรับสิทธิ สถานศึกษาวิชาทหารจะต้องกระทาในห้วงการรับสมัครและ
รายงานตัว ซึ่งเมื่อได้ทารายงานตาม ข้อ ๑๔.๑ แล้ว กองอานวยการรับสมัครและรายงานตัว จะออกหนังสือ
รับรองการขอรอรับสิทธิให้สถานศึกษาวิชาทหาร เก็บไว้เป็นหลักฐานที่ต้องนามาแสดงสิทธิในปีการศึกษาถัดไป
(ผนวก ฉ ท้ายระเบียบ)
๑๔.๓ การขอรอรับสิทธิตาม ข้อ ๑๔.๑ นั้น จะขอติดต่อกันเกินกว่าสองปีไม่ได้
ข้อ ๑๕ เมื่อทาการรับสมัคร และรายงานตัวประจาปีการศึกษาเสร็จสิ้นแล้วให้ ศูนย์การกาลัง
สารอง และ มณฑลทหารบก สรุปรายงานผลการดาเนินการให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองการ
เตรียมพล) ภายในเดือน กรกฎาคม ดังต่อไปนี้.๑๕.๑ พิมพ์บัญชีรายชื่อตาม ผนวก ง ส่งสถานศึกษาวิชาทหารโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อตัว ชื่อสกุล พ.ศ.เกิด และอื่น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาวิชาทหารยืนยันความถูกต้อง พร้อม
สิ่งที่ต้องแก้ไขให้กับ ศูนย์การกาลังสารอง และ มณฑลทหารบก เพื่อดาเนินการแก้ให้ถูกต้อง
๑๕.๒ บัญชีรายชื่อที่พิมพ์ ตาม ข้อ ๑๕.๑ ให้ ศูนย์การกาลังส ารอง และ มณฑล
ทหารบก ส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จานวน ๓ ชุด พร้อมบัญชีสรุปปะหน้าของแต่ละสถานศึกษาวิชา
ทหารแต่ละชั้นปี ภายในเดือน กรกฎาคม ของปีการศึกษานั้น เพื่อประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
๑๕.๓ ศูนย์การกาลังสารอง และ มณฑลทหารบก เมื่อได้รับการยืนยัน ความถูกต้อง
ของบัญชีรายชื่อตาม ข้อ ๑๕.๑ จากสถานศึกษาวิชาทหารกลับคืนมาแล้ว ให้แจ้ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เพื่อดาเนินการขออนุมัติแก้ไขบัญชีรายชื่อตาม ข้อ ๑๕.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ้นเดือน สิงหาคม ของปี
การศึกษานั้น
๑๕.๔ จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ขอรอรับสิทธิตาม ผนวก จ พร้อมสรุปปะหน้าบัญชีของ
แต่ละสถานศึกษาวิชาทหารให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทราบ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ้นเดือน กรกฎาคม ของปี
การศึกษานั้น
๑๕.๕ ให้ ศสร., ศฝ.นศท.มทบ. และ นฝ.นศท.มทบ. รวบรวมข้อมู ล นศท.ชายและ
หญิง ทุกชั้นปี ได้แก่ ชื่อ, สถานศึกษา, เพศ, วัน เดือน ปีเกิด, อายุ, ภูมิลาเนา และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตามแบบฟอร์มที่กาหนด (ผนวก ต ท้ายระเบียบ) โดยบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลที่จัดทาโดยโปรแกรม
Microsoft Access หรือ Microsoft Excel ให้ครบถ้วน เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่ งแผ่น
บันทึกข้อมูลให้ นรด. (ผ่าน กตพ.นรด.) ภายในสิ้นเดือน กันยายน ของปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๖ เมื่อสถานศึกษาวิชาทหารได้รับบัญชีรายชื่อ (รด.๒๕) ประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษา
วิชาทหารจาก ศูนย์การกาลังสารอง และ มณฑลทหารบก แล้ว สถานศึกษาวิชาทหาร จะต้องรีบดาเนินการ
ดังนี้.๑๖.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อตัว ชื่อสกุล พ.ศ.เกิด เลขประจาตัวนักศึกษา
วิชาทหาร ตลอดจนข้อบกพร่องอื่น ๆ แล้วยืนยันความถูกต้อง หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ ศูนย์การกาลัง สารอง และ มณฑลทหารบก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
๑๖.๒ แจ้ ง ประกาศมี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารให้ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารใน
สถานศึกษาของตนทราบเป็นส่วนรวม

-๙๑๖.๓ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของสถานศึกษาวิชาทหารต่อไป
ข้อ ๑๗ โอกาสการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
๑๗.๑ นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหาร หากมีความประสงค์ และมี
คุณสมบัติ คุณลักษณะครบถ้วนตามที่กาหนด ให้สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ทุกปีการศึกษา ทั้งนี้
ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ โดยนับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๑๗.๒ นั กศึกษาวิชาทหาร ที่ย้า ยสถานศึกษาวิชาทหาร ให้รายงานตัวเข้า ฝึ กวิช า
ทหารในปีการศึกษาแรกที่ย้ายไปสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ แต่จะเข้าฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่สูงกว่า
การศึกษาวิชาสามัญ หรือวิชาชีพตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กาหนดไว้ไม่ได้ โดยสถานศึกษาวิชาทหาร
ต้องยื่นเรื่องขอรอรับสิทธิการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษานั้น ต่อหน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร ที่สถานศึกษา
วิชาทหารสังกัดอยู่ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร
๑๘.๑ การโอนย้ายระหว่างการรับสมัครและรายงานตัว ให้ ศูนย์การกาลังสารอง,
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ฝึกวิชา
ทหารอยู่ เดิม ออกหนั งสื อรั บ รองการฝึ กวิช าทหาร (ผนวก ช ท้ายระเบียบ) ชั้นปีที่ส าเร็จ การฝึ กวิช าทหาร
ให้ นั กศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์ ขอโอนย้ายสถานศึกษาวิช าทหารไปยังหน่ว ยฝึกวิช าทหารแห่งใหม่
สาหรับหลักฐานการโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ตามทีก่ าหนดใน ข้อ ๙ (ผนวก ซ ท้ายระเบียบ)
๑๘.๒ การโอนย้ายภายหลังการรับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารประจาปี
เสร็จสิ้นแล้ว (โอนย้ายระหว่างปีการศึกษา) ให้ดาเนินการตามที่กาหนดใน ข้อ ๙ (ผนวก ซ ท้ายระเบียบ)
ข้อ ๑๙ การมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
๑๙.๑ นักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารต่อเมื่อ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารแล้ว
๑๙.๒ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารซึ่ ง อยู่ ใ นระหว่ า งการฝึ ก วิ ช าทหาร ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
คุณลั กษณะ และอยู่ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๖) และฉบับ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ข้อ ๒๐ การพ้นสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง การพ้นจากการฝึกวิชาทหาร มีดังนี.้ ๒๐.๑ การพ้นสภาพตามปกติโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก
๒๐.๑.๑ ตาย
๒๐.๑.๒ ลาออกจากการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
๒๐.๑.๓ สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นสูงสุดตามหลักสูตรที่ กระทรวงกลาโหม
กาหนด
๒๐.๑.๔ พ้นหรือออกจากสถานศึกษาวิชาทหารที่กาลังศึกษาอยู่
๒๐.๑.๕ ไม่มารายงานตัว เข้าฝึกวิชาทหารเลื่อนชั้น, ซ้าชั้น หรือไม่ขอรอรับ
สิทธิ ตามวาระที่ ศูนย์การกาลังสารอง, มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก กาหนด
๒๐.๑.๖ อายุเกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

- ๑๐ ๒๐.๒ การพ้นสภาพโดยถูกถอนสภาพ เนื่องจาก
๒๐.๒.๑ อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร แต่ปรากฏภายหลังว่าข้อความใน
ใบสมัคร หรือหลักฐานประกอบการสมัครและการรายงานตัวไม่เป็นความจริง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด
หรือการสมัครและการรายงานตัวมิได้เป็นไปตามที่กาหนด ให้ถอนสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศการเป็นนักศึกษา
วิชาทหาร
๒๐.๒.๒ มีความผิดถูกสถานศึกษาวิชาทหารไล่ออก หรือต้องคาพิพากษาของ
ศาลให้จาคุก
๒๐.๒.๓ ไม่ได้เลื่อนชั้นการฝึกวิชาทหาร ในชั้นเดียวกัน ๒ ปีการศึกษาติดต่อกัน
เนื่องจากสอบตก หรือไม่มีสิทธิสอบ
๒๐.๒.๔ ถูกตัดคะแนนความประพฤติประจาปี ๑๐๐ คะแนน
๒๐.๒.๕ ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารไม่ว่ากรณีใดก็ตามเป็นเวลา ๓ ปี ติดต่อกัน
๒๐.๓ การพ้นสภาพตามที่ปรากฏใน ข้อ ๒๐.๑.๔ ผู้พ้นสภาพมีสิทธิที่จะรายงานตัว
เข้าฝึกวิชาทหารต่อไปได้อีก โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ในการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ยังสถานศึกษา
วิชาทหารที่ตนศึกษาอยู่ใหม่ ตามที่กาหนดใน ข้อ ๑๘.๑
๒๐.๔ ให้เป็นหน้าที่ของ ศูนย์การกาลังสารอง, มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก
รายงานพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลการพ้นสภาพนัก ศึกษาวิชาทหาร ตามข้อเท็จจริงที่ได้สอบสวนแล้ว เสนอ กอง
การเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อนาเรียน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อนุมัติการ
พ้น สภาพ ฯ และออกประกาศการพ้น สภาพนักศึกษาวิช าทหาร ยกเว้นใน ข้อ ๒๐.๑.๓ , ๒๐.๑.๕ และ
๒๐.๑.๖ แล้วแจ้งให้หน่วยรับผิดชอบสถานศึกษาวิชาทหารทราบภายในเดือนกันยายน และรายงานกองทัพบก
ขอถอนการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจาการในยามปกติ
ข้อ ๒๑ ให้ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รักษาการให้ เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลโท
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