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ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย เครื่องหมายพิเศษสําหรับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผูก้ ํากับนักศึกษาวิชาทหาร
และ ผู้ชว่ ยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๕๔
---------------------------------อาศั ย อํา นาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร และ
เครื่ อ งแบบผู้ กํา กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และกฎกระทรวง ซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ กองทัพบก ได้อนุมัติให้ประดับเครื่องหมายพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้
ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก และได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้เสียสละประโยชน์สุข
ส่วนตัว เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นในกิจการนักศึกษาวิชาทหาร จึงให้กาํ หนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบีย บนี ้เ รีย กว่า “ ระเบีย บหน่ว ยบัญ ชาการรัก ษาดิน แดน ว่า ด้ว ย
เครื่องหมายพิเศษสําหรับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วย
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ลัก ษณะ ชนิด และการประดั บ เครื่ อ งหมายพิ เ ศษที่ ใ ช้ ป ระดั บ เครื่ อ งแบบ
สําหรับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบฉบับนี้
ข้อ ๔ นิยามศัพท์
๔.๑ ผู้ กํากับนักศึก ษาวิ ช าทหาร คือ บุ ค คลที่กองทัพ บกแต่ งตั้ งขึ้ น เพื่ อทํา
หน้าที่ช่วยเหลือปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้ ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก โดยแยกประเภทได้ดังนี้.๔.๑.๑ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ หมายถึง ผู้ท่ีดํารงตําแหน่ง
ระดับสูงของสถานศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง และการฝึก เช่น บุคคลใน
ตําแหน่งอธิการบดี, คณบดี, ผู้อํานวยการ, อาจารย์ใหญ่, ครูใหญ่, เจ้าของหรือผู้จัดการสถานศึกษาวิชา
ทหาร หรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองขึ้นไปในส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชา
ทหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้คําย่อว่า “ผกท.พ.”
๔.๑.๒ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
ของสถานศึกษาวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคล ในข้อ ๔.๑.๑ เช่น อาจารย์, ครู, เจ้าหน้าที่
บริหาร หรือเจ้าหน้าที่อํานวยการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองบังคับบัญชา และการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้คําย่อว่า “ผกท.”

-๒๔.๑.๓ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง ผู้ท่ีดํารงตําแหน่ง
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลใน ข้อ ๔.๑.๒ โดยได้รับการแต่งตั้ง
จากกองทัพบก ใช้คําย่อว่า “ผช.ผกท.”
๔.๒ เครื่องหมายพิเศษ หมายถึง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่กองทัพบกอนุมัติ
ให้กับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และ
ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
ข้ อ ๕ เครื่ อ งหมายพิ เ ศษสํ า หรั บ ผู้ กํ า กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มี ลั ก ษณะเป็ น ดาว
หกเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบ มีกงจักรซ้อนอยู่บนดาวและเครื่องหมาย
เพชราวุธซ้อนอยู่บนกงจักร ทําด้วยโลหะสีทองหรือปักด้วยไหมสีเหลืองหรือสีทอง เว้นตรงส่วนเข็ม
เพชราวุธเป็นโลหะสีเงิน หรือปักด้วยด้าย หรือไหมสีขาว หรือสีเงิน ส่วนช่องว่างระหว่างช่อชัยพฤกษ์
และดาวโดยรอบมีสีตามตําแหน่ง ดังนี้
๕.๑ ตําแหน่งผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ สีม่วง
๕.๒ ตําแหน่งผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
สีแดง
๕.๓ ตําแหน่งผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร สีฟ้า
ข้อ ๖ ชนิดของเครื่องหมายพิเศษ มี ๒ ชนิด คือ ชนิดโลหะ และ ชนิดปัก
ข้อ ๗ การประดับเครื่องหมายพิเศษ
๗.๑ เครื่องหมายชนิดโลหะ ใช้ประดับเครื่องแบบชุดปกติ สําหรับผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารชาย ให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าขวาเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว สําหรับผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ให้ประดับที่กึ่งกลางเหนือป้ายชื่อ ๑ เซนติเมตร
๗.๒ เครื่องหมายชนิดปัก ใช้ประดับเครื่องแบบฝึก สําหรับผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหารชายและหญิง ให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าด้านขวาเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายพิเศษ
๘.๑ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก
๘.๒ กองทั พ บกแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู้ กํ า กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารพิ เ ศษ ผู้ กํ า กั บ
นักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ ๙ ให้ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รักษาการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ) พลโท
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กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ชูเกียรติ เธียรสุนทร
( ชูเกียรติ เธียรสุนทร )

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองการเตรียมพล

เครื่องหมายพิเศษสําหรับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
-------------------------------------ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ

ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร

ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร

