-๑๒ผนวก ก (บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ …../………. (ชาย/หญิง)
สถานศึกษาวิชาทหาร : …………………………………………..รหัส : …………………………………

รวมหน้านี้…………..นาย
สถานีที่ 1 รับได้………นาย ผู้บันทึก………..………..
สถานีที่ 2 รับได้………นาย ผู้บันทึก……………..…..
สถานีที่ 3 รับได้………นาย ผู้บันทึก…………..……..
สถานีที่ 4 รับได้………นาย ผู้บันทึก……………..…..
สถานีที่ 5 รับได้………นาย ผู้บันทึก…………..……..
สถานีที่ 6 รับได้………นาย ผู้บันทึก………..………..
สถานีที่ 7 รับได้………นาย ผู้บันทึก………...………..
(ลงชื่อ)……………..………………………
(..........................................)
นายทหารกากับทะเบียน

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)………………….……………………….
(…………………….…………………)
หน.สถานศึกษา/ผู้รับมอบอานาจ

-๑๓–
ผนวก ข (บัญชีรายชื่อรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
-----------------------------------------บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ...../......(ชาย,หญิง)
สถานศึกษาวิชาทหาร : ................................................... รหัส : ..........................

รวมหน้านี้…………..นาย
สถานีที่ 1 รับได้………นาย ผู้บันทึก………..………..
สถานีที่ 2 รับได้………นาย ผู้บันทึก……………..…..
สถานีที่ 5 รับได้………นาย ผู้บันทึก…………..……..
สถานีที่ 6 รับได้………นาย ผู้บันทึก………..………..
(ลงชื่อ)……………..………………………
(..........................................)
นายทหารกากับทะเบียน

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)………………….……………………….
(…………………….…………………)
หน.สถานศึกษา/ผู้รับมอบอานาจ

-๑๔–
ผนวก ค (บัญชีรายชื่อ นศท.รายงานตัวโอนย้าย) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
---------------------------------------------บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (โอนย้าย) ชั้นปีที่……/……. (ชาย/หญิง)
สถานศึกษาวิชาทหาร : ........................................................... รหัส : .........................

รวมหน้านี้…………..นาย
สถานีที่ 1 รับได้………นาย ผู้บันทึก………..………..
สถานีที่ 2 รับได้………นาย ผู้บันทึก……………..…..
สถานีที่ 5 รับได้………นาย ผู้บันทึก…………..……..
สถานีที่ 6 รับได้………นาย ผู้บันทึก………..………..
(ลงชื่อ)……………..………………………
(..........................................)
นายทหารกากับทะเบียน

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)………………….……………………….
(…………………….…………………)
หน.สถานศึกษา/ผู้รับมอบอานาจ

-๑๕–
ผนวก ง (บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและผลการสอบ) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
---------------------------------------บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารและผลการสอบ
สถานศึกษาวิชาทหาร : ……………………………………..จังหวัด...................................... รหัส : ................................
ชั้นปีที่ : ……………(ชาย/หญิง) ประจาปีการศึกษา : …….…………………… (รด.25)

........................................พิมพ์ ................................................ทาน ............................................ตรวจ
1. ยอดเดิม..........................นาย
2. โอนย้ายเข้า..............นาย และ โอนย้ายออก............นาย
3. ตาย/ลาออก.............นาย
4. ไม่มีสิทธิสอบ..........นาย
5. ขาดสอบภาคปฏิบัต.ิ ............นาย
6. ขาดสอบภาคทฤษฎี............นาย
7. ขาดฝึกภาคสนาม..............นาย
8. สอบได้..............นาย
9. สอบตก............นาย
เจ้าหน้าที่ประกาศผลสอบ........................................... ตรวจ

…………………………………..เจ้าหน้าที่สถานศึกษาผูร้ ับผิดชอบ

-๑๖–
ผนวก จ (บัญชีรายชื่อขอรอรับสิทธิ) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ขอรอรับสิทธิ ปีการศึกษา ..........................
หน่วย......................................................
ของสถานศึกษาวิชาทหาร.............................................................รหัส...........................จังหวัด.........................................

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง)....................................................................

-๑๗–
ผนวก ฉ (หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑

-๑๘–
ผนวก ช (หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑

ที.่ ........(๑)....... /..............

ลาดับเลขที่ในบัญชีรายชื่อ..........

หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
....................(หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร)....................
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.................................................................................
เลขประจาตัวนักศึกษาวิชาทหาร....................................เลขประจาตัวประชาชน............................................
สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่............(..๒..)............ประจาปีการศึกษา.........................................................
จากสถานศึกษาวิชาทหาร........................................................................จังหวัด.......................................จริง
จึงออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับนี้เพื่อ…………………………..….(๓)..................................................
…………………………………………………………………………………………………
ให้ไว้ ณ วันที่................เดือน.............................พ.ศ.................
(ลงชื่อ).............................(๔)...................................
(....................................................)
(ตาแหน่ง)……………………….......................................
.........................................(นามหน่วยเจ้าของเรื่อง)
….......................................(หมายเลขโทรศัพท์)
หมายเหตุ :
(๑) กาหนดเป็นลาดับเลขที่หนังสือรับรองของหน่วยรับผิดชอบการฝึกที่ออกหนังสือฉบับนี้
(๒) กาหนดชั้นปีที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารเป็นตัวอักษรประกอบภายในวงเล็บ
(๓) ให้ระบุเหตุผลในการออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับนี้ให้ชัดเจน
(๔) ผู้มีอานาจลงนามในหนังสือรับรองในส่วนกลาง คือ ผอ.กศท.นรด. และ หก.กกพ.ศศท.
ในส่วนภูมิภาค คือ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. เท่านั้น

-๑๙–
อนุผนวก ๑ (ในเขตพื้นที่เดียวกัน) ประกอบผนวก ซ (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบระเบียบ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๖๑

-๒๐–
อนุผนวก ๒ (ข้ามเขตพื้นที่) ประกอบผนวก ซ (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑

-๒๑–
ผนวก ซ (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
-------------------------------------------------------๑. การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารในระหว่างการรับสมัครและรายงานตัว นศท.
๑.๑ สถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) ยื่นเรื่องขอโอนย้าย นศท. ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึก
วิชาทหาร ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ให้กับ นศท. ที่มีความประสงค์จะขอโอนย้ายไปสมัครเข้าฝึก
วิชาทหารต่อในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ ทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ทั้งนี้ต้อง
ดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงห้วงการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ของแต่ละพื้นที่
๑.๒ หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร (เดิม) ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
ให้ นศท. ตาม ผนวก ช (หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร) พร้อมแนบสาเนาบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของ
สถานศึกษาฯ (เดิม) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของ นศท. ที่ยื่นเรื่องขอโอนย้ายออก
จานวน ๑ ฉบับ โดยให้ หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความถูกต้อง
แนบไปกับ ผนวก ช (หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร) เพื่อให้ นศท. นาไปรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารต่อใน
สถานศึกษา ฯ แห่งใหม่
๑.๓ สถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) เมื่อรับตัว นศท. เข้าเรียนในสถานศึกษาฯ แล้ว
ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการฝึก ฯ ให้ถูกต้องเรียบร้อย แล้วจัดทาบัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวโอนย้าย
สถานศึกษาฯ ตาม ผนวก ค (บัญชีรายชื่อ นศท. รายงานตัวโอนย้าย) พร้อมหลักฐานรายงานตัวอื่น ๆ แนบกับ
แบบรายงานตัว (แบบ รด.๒) ให้ นศท. ที่โอนย้ายฯ มาเพื่อรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร หรือขอรอรับสิทธิ
แล้วแต่กรณี
๑.๔ หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร (ใหม่) เมื่อ นศท. ที่โอนย้ายฯ มารายงานตัวแล้ว
ให้ตรวจสอบหลักฐานตามที่กาหนดในระเบียบฯ ข้อ ๙ ให้ถูกต้อง เพื่อรับรายงานตัวหรือขอรอรับสิทธิแล้วแต่
กรณี เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร และรายงานตัวแล้ว ให้สรุปรายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายเข้า - ออกตาม อนุผนวก ๔
(บัญชีรายชื่อ นศท. ขอโอนย้ายฯ) ส่งให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ภายใน ก.ค.ของปีการศึกษานั้น เพื่อตรวจสอบ
และควบคุมทางสถิติ ต่อไป
๒. การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารภายหลังการรับสมัครและรายงานตัว นศท. หรือ
การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารในระหว่างปีการศึกษา ให้งดเก็บเงินบารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
และกาหนดให้ การขอโอนย้ายฯ ภายในเขตพื้นที่หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ เดียวกัน ตามข้อ ๒.๑ กับการ
รายงานขอโอนย้ายฯ ข้ามเขตพื้นที่รับผิดชอบการฝึกฯ ตามข้อ ๒.๒ หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ จะต้องแยกการ
รายงานฯ ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อให้ขั้นตอนดาเนินการทางด้านเอกสาร ดาเนินการได้สะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น สาหรับรายละเอียดการโอนย้ายฯ ในแต่ละประเภทให้ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ภายในเขตพื้นที่หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร
เดียวกัน ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้. (ทางเดินเอกสารตาม อนุผนวก ๑ (ในเขตพื้นที่เดียวกัน)ประกอบ
ผนวก ซ (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร)

-๒๒๒.๑.๑ สถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม)
๒.๑.๑.๑ รายงานขอโอนย้าย นศท. ตาม อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการ
โอนย้ายฯ) ไปยังหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ จานวน ๓ ฉบับ พร้อมกับขอจาหน่ายรายชื่อ นศท. ออกจากบัญชี
รายชื่อ นศท.(รด.๒๕) ของสถานศึกษาฯ (เดิม) ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ นศท. ออกจากสถานศึกษาฯ
๒.๑.๑.๒ ขอให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ รับรอง การรับสมัครและรายงาน
ตัวเข้าฝึกวิชาทหาร, เวลาเข้ารับการฝึกฯ และคะแนนความประพฤติ ของ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ ในอนุผนวก ๓
(หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) เพื่อให้สถานศึกษาฯ (เดิม) เก็บไว้ ๑ ฉบับ ส่วนอีก ๒ ฉบับ มอบให้กับ นศท.
นาไปยื่นต่อสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่
๒.๑.๒ สถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) เมื่อรับตัว นศท. แล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย แล้วเก็บ อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ที่ นศท. นามาไว้เป็นหลักฐาน
จานวน ๑ ฉบับ จากนั้น ให้รายงานการขอโอนย้ายฯ โดยให้สถานศึกษาฯ (ใหม่) ยืนยันว่าได้รับ นศท. ดังกล่าว
เข้าเป็นนักศึกษาในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารของตนแล้ว พร้อมกับขอเพิ่มรายชื่อ นศท. ในบัญชีรายชื่อ นศท.
(รด.๒๕) ทั้งนี้ให้แนบหลักฐาน แบบอนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ที่ นศท. นามาแสดง ให้กับ
หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ จานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ให้ดาเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ นศท. ผู้นั้นย้ายเข้ามา
อยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่
๒.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร
๒.๑.๓.๑ ตรวจสอบหลักฐานการขอโอนย้ายฯ ของสถานศึกษาวิชาทหาร
(ใหม่) ที่ส่งให้ กับหลักฐานของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตรงกัน
๒.๑.๓.๒ จัดพิมพ์หรือบันทึกรายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายสถานศึกษาฯ
เข้ามาใหม่ลงในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) หน้าสุดท้ายของสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) จานวน ๒ ฉบับ โดย
ให้ หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความถูกต้อง
๒.๑.๓.๓ ให้สาเนาบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาวิชาทหาร
(เดิม) เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของ นศท. ที่ขอโอนย้ายออก แล้วขีดเส้นแดงที่รายชื่อของ 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) โดยให้ หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนาม
รับรองความถูกต้อง
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 หลังจากที่ได้รับเรื่องโอนย้าย ฯ จากสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่)

-๒๓๒.๑.๔ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒.๑.๔.๑ ตรวจสอบหลักฐานการโอนย้ายตามข้อ ๒.๑.๓.๕ เมื่อถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้รายงาน ผบ.นรด. ขออนุมัติบันทึกการโอนย้ายในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕)
๒.๑.๔.๒ เมื่อ ผบ.นรด. อนุมัติฯ จึงดาเนินการจาหน่ายชื่อ นศท. ที่โอนย้ายฯ
ออกจากบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ในสถานศึกษาฯ (เดิม) และจัดพิมพ์หรือบันทึกรายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ
เข้าลงในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษา ฯ (ใหม่) ในชุดบัญชีรายชื่อฯ ที่ นรด. จัดเก็บเป็น
หลักฐาน
๒.๑.๔.๓ ประทับตรา รับรองการโอนย้ายฯ ในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕)ใน
ข้อ๒.๑.๓.๒
๒.๑.๔.๓ แจ้งอนุมัติการโยนย้ายฯ ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึก ฯ ทราบเพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้แนบบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ที่ประทับตรารับรองแล้ว ตามข้อ
๒.๑.๔.๓ คืนให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน ๑ ฉบับ
๒.๒ การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารข้ามเขตพื้นที่หน่วยรับผิดชอบการฝึ กวิชาทหารให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้ (ทางเดินเอกสารตาม อนุผนวก ๒ (ข้ามเขตพื้นที่) ประกอบ ผนวก ซ
(การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร))
๒.๒.๑ สถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม)
๒.๒.๑.๑ รายงานขอโอนย้ายฯ ตาม อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ)
จานวน ๕ ฉบับ พร้อมกับขอจาหน่ายรายชื่อ 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 การรับสมัครและ
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร, เวลาเข้ารับการฝึกฯ และคะแนนความประพฤติ ของ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ ใน
อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) เรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) ขอเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ๑ ฉบับ และมอบให้กับ นศท. จานวน ๒ ฉบับ เพื่อนาไปยื่นต่อสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่
๒.๒.๒ หน่วยรับผิดชอบในการฝึกทหาร (เดิม)
๒.๒.๒.๑ ตรวจสอบทะเบียนพลของ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ และบันทึก
ข้อมูลและลงนามรับรอง ในหนังสือรับรองการโอนย้ายฯ ในอนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ)
ที่สถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) ยื่นเรื่อง ทั้ง ๕ ฉบับแล้ว ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ (เดิม) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
๑ ฉบับ, เตรียมไว้ส่งให้ นรด. ๑ ฉบับ และส่งคืนให้แก่สถานศึกษา ฯ ที่ยื่นเรื่อง จานวน ๓ ฉบับ
๒.๒.๒.๒ สาเนาบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาวิชาทหาร
(เดิม) เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของ นศท. ที่ขอโอนย้ายออก แล้วขีดเส้นแดงที่รายชื่อของ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ
โดยให้ หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความถูกต้อง
๒.๒.๒.๓ จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ นศท. โอนย้ายสถานศึกษาฯ ตาม อนุผนวก ๔
(บัญชีรายชื่อ นศท. ขอโอนย้ายฯ) โดยให้ หก.กกพ.ศสร., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.จทบ. ลงนาม
รับรอง ความถูกต้อง

-๒๔๒.๒.๒.๔ รวบรวมหลักฐานของสถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) ตามข้อ ๒.๒.๑.๑
(ฉบับจริง), อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) และเอกสารตามข้อ ๒.๒.๒.๒ – ๒.๒.๒.๓รายงาน
ขออนุมัติการโอนย้ายฯ ออก มายัง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่รับเรื่องการโอนย้ายฯ
จากสถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) พร้อมกับให้สาเนาหลักฐานดังกล่าว จานวน ๑ ชุด เพื่อส่งให้หน่วยรับผิดชอบ
การฝึกวิชาทหาร (ใหม่) ทราบด้วย
๒.๒.๓ สถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) เมื่อรับตัว นศท. แล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย แล้วเก็บแบบ อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ที่ นศท. นามาแสดง ไว้เป็น
หลักฐานจานวน ๑ ฉบับ จากนั้นให้รายงานการขอโอนย้ายฯ โดยให้สถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) ยืนยันว่าได้รับ
นศท. ดังกล่าวเข้าเป็นนักศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารของตนแล้ว พร้อมกับขอเพิ่มรายชื่อ นศท. ใน
บัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ทั้งนี้ให้แนบหลักฐาน แบบอนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายฯ) ที่ นศท.
นามาแสดง จานวน ๑ ฉบับ ให้กับหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ที่สังกัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ นศท. ผู้นั้น
ย้ายเข้ามาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่
๒.๒.๔ หน่วยรับผิดชอบในการฝึกทหาร (ใหม่)
๒.๒.๔.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการขอโอนย้ายฯ ตามข้อ ๒.๒.๓
ที่สถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) ส่งให้ กับสาเนาหลักฐาน ตามข้อ ๒.๒.๒.๔ ที่หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร
(เดิม) ส่งให้ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
๒.๒.๔.๒ เมื่ อ ตรวจสอบตามข้ อ ๒.๒.๔.๑ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ จั ด พิ ม พ์
หรื อ บั น ทึ ก รายชื่ อ นศท. ที่ ข อโอนย้ า ยสถานศึ ก ษาฯ เข้ า มาใหม่ ล งในบั ญ ชี ร ายชื่ อ นศท. (รด.๒๕)
หน้ า สุ ด ท้ า ยของสถานศึ ก ษาวิ ช าทหาร (ใหม่ ) จานวน ๒ ฉบั บ โดยให้ หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.
มทบ. หรื อ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรั บ รองความถู ก ต้ อ ง
๒.๒.๔.๓ จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ นศท. โอนย้ายฯ ตาม อนุผนวก ๔ (บัญชีรายชื่อ
นศท. ขอโอนย้ายฯ) โดยให้ หก.กกพ.ศศท., ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. หรือ ผบ.นฝ.นศท.มทบ. ลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
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 หลังจากที่ได้รับเรื่องโอนย้ายฯ จากสถานศึกษาวิชาทหาร (ใหม่) พร้อมกับ
สาเนาหลักฐานดังกล่าว จานวน ๑ ชุด เพื่อส่งให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ (เดิม) ทราบด้วย
๒.๒.๕ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒.๒.๕.๑ ตรวจสอบหลักฐานในข้อ ๒.๒.๒.๔ และ ๒.๒.๔.๔ (ฉบับจริง) เมื่อ
ถูกต้องแล้ว ให้รายงาน ผบ.นรด. ขออนุมัติบันทึกการโอนย้ายในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕)
๒.๒.๕.๒ เมื่อ ผบ.นรด. อนุมัติฯ จึงดาเนินการจาหน่ายชื่อ นศท. ที่โอนย้ายฯ
จากบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ในสถานศึกษา ฯ (เดิม) และจัดพิมพ์หรือบันทึกรายชื่อ นศท. ที่ขอโอนย้ายฯ
ลงในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษา ฯ (ใหม่) ในชุดบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ที่ นรด. เก็บไว้
เป็นหลักฐาน

-๒๕๒.๒.๕.๓ ประทับตรารับรองการโอนย้ายฯ ในบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕)
ในข้อ ๒.๒.๔.๒
๒.๒.๕.๔ แจ้งอนุมัติการโอนย้ายฯ ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร (เดิม
และ ใหม่) ดาเนินการดังนี้
-แจ้งหน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร (เดิม) อนุมัติให้จาหน่ายหรือตัดรายชื่อ นศท.
ที่ขอโอนย้ายฯ ออกจากบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาวิชาทหาร (เดิม) ได้
-แจ้งหน่ว ยรับ ผิดชอบการฝึกวิช าทหาร (ใหม่) อนุมัติให้เพิ่มรายชื่อ นศท. ที่ขอ
โอนย้ายฯ เข้ามาในบัญชีร ายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ของสถานศึกษาวิช าทหาร (ใหม่) ได้ โดยให้แนบบัญชี
รายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ที่ประทับตรารับรองแล้ว ตามข้อ ๒.๒.๕.๓ คืนให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ (ใหม่) เพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน ๑ ฉบับ

-๒๖–
อนุผนวก ๓ (หนังสือรับรองการโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ผนวก ซ
(การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑

ที.่ ....... (หนังสือสถานศึกษาวิชาทหาร)

..(ชื่อสถานศึกษาวิชาทหาร)….……..………..

วันที่..........เดือน...................................พ.ศ.............
เรื่อง นักศึกษาวิชาทหารขอโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร
เรียน ………………………. (ผบ.ศศท. , ผบ.มทบ.)
ด้วยนักศึกษาวิชาทหาร…………….……………..……..หมายเลขประจาตัว…………………..…………....
อายุ.......ปี ชั้นปีที่..…ปีการศึกษา.......…ได้ขอลาออกจากสถานศึกษาเนื่องจาก…………………………………………
..........…………………......…………ตั้งแต่...………………...…จึงขอให้รับรองการฝึกวิชาทหาร พร้อมเวลาที่ได้เข้ารับ
การฝึกวิชาทหารไปแล้ว ตั้งแต่...........................ถึง………….….…………เพื่อย้ายไปสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ณ สถานศึกษาวิชาทหาร................................................................จังหวัด................................ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 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) ลาดับที…่ …….จริง
(ลงชื่อ)..................…………………………..
(……………..………………………)
(ตาแหน่ง)................................................
การรับรองของ ผอ.กฝ.รร.รด.ศศท. (ส่วนกลาง) / ผบ.ศฝ./นฝ.นศท. (ส่วนภูมิภาค)
ขอรับรองว่า นักศึกษาวิชาทหาร........................................................................ ชั้นปีที่………....
ปีการศึกษา……………เข้ารับการฝึกวิชาทหารที่……..…………………………………………………จานวน……..ครั้ง/วัน
…………ชั่วโมง จากจานวนที่ต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหาร........ครั้ง/วัน รวม ๘๐ ชั่วโมง ขาดการฝึกวิชาทหาร
จานวน..........ครั้งคิดเป็น……….ชั่วโมง ถูกตัดคะแนนความประพฤติ........ครั้ง รวม……….คะแนน
(ลงชื่อ)..................…………………………..
(………………………………………)

-๒๗–
อนุผนวก ๔ (บัญชีรายชื่อ นศท. ขอโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ผนวก ซ (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
บัญชีรายชื่อ นศท. โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา..................................
หน่วย..............................................................................

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง)....................................................................

-๒๘–
ผนวก ด (เกณฑ์คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
---------------------------------------------------------เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑ (ชาย/หญิง)

ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่กาหนดในข้อ ๗.๒ หรือ ข้อ ๗.๓
ให้บันทึกจานวนครั้งในการ ดันพื้น , ลุก - นั่ง และ เวลาวิ่ง ที่ผู้สมัครทาได้ไปปรับเป็นคะแนนตามตาราง
คะแนนที่กาหนด ดังนี้
๑. ผู้สมัครชาย ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามที่กาหนดใน อนุผนวก ๑ (ตารางคะแนนทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายชาย) โดยให้รวมคะแนน ดันพื้น , ลุก - นั่ง และ วิ่ง เข้าด้วยกัน แล้วเรียงลาดับจากมาก น้อย
๒. ผู้สมัครหญิง ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามที่กาหนดใน อนุผนวก ๒ (ตารางคะแนนทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายหญิง) โดยให้รวมคะแนน ดันพื้น , ลุก - นั่ง และ วิ่ง เข้าด้วยกัน แล้วเรียงลาดับจากมาก น้อย
๓. คัดเลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับ จนครบจานวนที่ต้องการรับเข้าเป็น นศท.
ภายหลังจากหักยอดผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านเกณฑ์ ตามข้อ ๗.๒ และ ข้อ ๗.๓ แล้ว โดยให้แยกชาย
และหญิง ออกจากกัน
๔. ถ้าผู้สมัครชาย ใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาที, ผู้สมัครหญิง ใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาที ๓๕ วินาที จะ
ไม่พิจารณาจัดเรียงลาดับคะแนนตาม ข้อ ๓ เว้นแต่ ผู้สมัครชายและหญิง ที่มีผลคะแนนในท่า ดันพื้น และ ท่า
ลุก - นั่ง รวมกัน ตั้งแต่ ๑๘๐ คะแนนขึ้นไป จึงให้นามาพิจารณา ตามข้อ ๓ ได้

-๒๙–
อนุผนวก ๑ (ตารางคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายชาย) ประกอบ ผนวก ด
(เกณฑ์คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ประกอบ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย
การรับสมัคร เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
---------------------------------------------------------ตารางคะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ชาย)
ท่าดันพื้น (๒ นาที)

ท่าลุกนั่ง (๒ นาที)

วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๓ นาที ๔๙ วินาที ขึ้นไป ไม่มีคะแนน

-๓๐–
อนุผนวก ๒ (ตารางคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายหญิง) ประกอบ ผนวก ด
(เกณฑ์คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับ
สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
---------------------------------------------------------ตารางคะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หญิง)
ท่าดันพื้น (๒ นาที)

ท่าลุกนั่ง (๒ นาที)

วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาที ๓๔ วินาทีขึ้นไป ไม่มีคะแนน

-๓๑เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ชาย)
วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาที ขึ้นไป ถือว่าตก
เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หญิง)
วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาที ๔๕ วินาทีขึ้นไป ถือว่าตก

-๓๒เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ชาย)
วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาที ขึ้นไป ถือว่าตก
เกณฑ์การให้คะแนน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หญิง)
วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร

หมายเหตุ : หากใช้เวลาวิ่งเกินกว่า ๔ นาที ๔๕ วินาทีขึ้นไป ถือว่าตก

-๓๓ผนวก ต (บัญชีรายละเอียดจัดทาฐานข้อมูล นศท.) ประกอบ ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
สังกัด.............................................................(ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.มทบ.)

หมายเหตุ : ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม (จากข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาทั่วไป) ดังนี้
๑. ฐานะของครอบครัว เช่น รวย ปานกลาง และ ยากจน เป็นต้น
๒. สภาพครอบครัว เช่น อบอุ่น ขาดการดูแล และ ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น
๓. ให้กรอกข้อมูลด้วยเลขอารบิค

ตรวจถูกต้อง

................................................................
(...................................................)
....................................................................
.....................................................

