
รายละเอียดและกรอบงานการประกวดราคารับเหมา  
การตัดเย็บเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และสิ่งอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบฝึก 

ประจำปีการศึกษา 2565 
--------------------------------------------------------- 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 มีความประสงค์รับจ้างบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือ
บุคคลธรรมดา ดำเนินการรับเหมาตัดเย็บเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องแบบ อาทิ หมวก เสื้อยืดรองใน สายเข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัด ห่วงขา ถุงเท้า ผ้าพันคอ และรองเท้าเดินป่า 
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ๑.๑ เป็นนิติบุคคล ที ่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หรือบุคคลธรรมดา ประกอบกิจการ             
ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบฝึก
ตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานราชการ โดยแนบหลักฐาน      
โปรไฟล์การดำเนินการงานของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และผลงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งส่งตัวอย่างของสินค้า           
ที่จะเสนอราคา ให้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565 
 1.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ ที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑.3 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่น
ข้อเสนอจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวาง        
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.4 ต้องดำเนินงานในนามของผู้รับจ้างซ่ึงลงนามในสัญญาจ้างฯ กับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกที่ 14 เท่านั้น 

 ๒. หลักฐานการเสนอราคา  
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ใบเสนอราคาการรับงานที่จะดำเนินการ ตามเอกสารที่แนบ พร้อมปิดผนึกเรียบร้อย โดย     
ใบเสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดรายการ และจำนวนเงินของแต่ละรายการให้ชัดเจน 
 2.2 หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องลงนามในเอกสาร
ฉบับน้ี หากผู้เสนอราคาไม่แนบเอกสารฉบับน้ีจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
 2.3 เอกสารทางด้านเทคนิคและความชำนาญเฉพาะ ต้องประกอบด้วย ผลงาน และประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้อง แผนการดำเนินงาน และรายละเอียด พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลา    

 ๓. การเสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ      

ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือ
แก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 ๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น 
(ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบ ให้กับสถานศึกษาวิชาทหารในสังกัด) 
ราคาที่เสนอให้คิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% 



 3.3 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอ กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดซอง 
เอกสารเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 

 3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในห้วงเวลาที่ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 กำหนด  

 3.5 ก่อนยื่นซองเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียด ให้ถี ่ถ้วนและเข้าใจ 
เอกสารทั้งหมดก่อนที่จะตกลงยื่นซอง 

 3.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว ระบุไว้ที่หน้าซองว่า 
“เอกสารเสนอราคาเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และสิ่งอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบฝึก ประจำปี
การศึกษา 2565” โดยยื่นภายในวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงาน ผู้บังคับศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 
 3.7 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จะเปิดซองเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มายื่นซอง ณ  
สำนักงานผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกวิชาทหาร ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป 

4. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 4.1 ในการเสนอราคาครั้งนี ้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย การเปรียบเทียบราคา          

ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ตรงตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน และเง่ือนไขที่กำหนด จะชนะการเสนอราคา 
 ๔.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๑ หรือยื่นหลักฐานเสนอราคาไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒ หรือเอกสารเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข 
ของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ราชการเท่านั้น 
  ๔.๓ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารเสนอราคา หรือใบหลักฐานการรับ
เอกสารเสนอราคาของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 
   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็นสาระสำคัญ 
หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลาย 
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ 
  ๔.๔ ในการตัดสิน หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ และมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท ำสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๔.๕ คณะกรรมการฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการเสนอราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง  ค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมทั้งคณะกรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำ การโดยไม่สุจริต เช่น 
เสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 



  ๔.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองเอกสารเสนอราคาว่า ผู้เสนอราคา  ที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศรายชื่อ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ มีอำนาจ 
ที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ และคณะกรรมการฯ    
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากผู้บังคับศูนย์การฝึกนนักศึกษาวิชาทหารฯ
พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองเอกสารเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนนักศึกษาวิชาทหารฯ มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองเอกสารเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

๕. การส่งมอบงาน 
 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 กำหนดการส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดตาม

ขอบเขต การดำเนินงาน (Scope of work) ตามปฏิทินประจำปีการศึกษา 2565 

๖. การเบิกจ่ายเงิน 
 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด นับจากส่งมอบงาน 

เมื่อเปิดการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ในแต่ละกลุ่มวัน/ศูนย์ฝึกย่อย โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตการ
ดำเนินงาน (Scope of work) ตามปฏิทินประจำปีการศึกษา 2565  

๗. การทำสัญญาจ้าง 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคา ต้องมารับใบสั่งซื้อ/จ้าง ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

๘. อัตราค่าปรับ 
 กรณีผู ้ร ับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ่กำหนด (การส่งมอบงาน)         

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของ
ราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบงานในงวดนั้น ๆ และจะยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง หากค่าปรับเกิน 
๑๐% ของวงเงินรวมตามใบสั่งซ้ือ/จ้าง 

 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ร.ต. ธีระพงษ์  ดอกดิน  โทร.061-159-6397 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบเสนอราคา 
เง่ือนไขและข้อกำหนดการเสนอราคาสินค้า 

ชื่องานการประกวดราคา :  “การเสนอราคาเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และสิ่งอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องแบบฝึก ประจำปีการศึกษา 2565” 

การเสนอราคา  
1. สินค้าและราคาที่จะเสนอ 

ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย ตัวอักษร (ราคา) 
1 เครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตดิป้ายชื่อ  

พร้อมเครื่องหมายตามระเบียบฯ 
  

2 หมวก พร้อมตราหน้าหมวก   
3 ผ้าพันคอ พร้อมสกีน   
4 เสื้อยืดรองใน (สีกากีแกมเขียว) พร้อมสกีน   
5 สายเข็มขัด พร้อมหัวเข็มขัด   
6 ห่วงขา   
7 ถุงเท้า   
8 รองเท้าคอมแบท/รองเท้าเดินป่า   
9 ยางรัดท็อป    

10 บัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร   
11 ถ่ายรูปข้ึนทะเบียนนำปลด   

 
หมายเหตุ : รายละเอียดสินค้าแต่ละประเภท ตามผนวก ก  
 

สถานที่จัดส่ง.......................................................................................................................................... 
กำหนดเวลาการส่งสินค้า........................................................................................................................ 

2. ราคาที่เสนอต้องคงที่ : ราคาที่เสนอข้างต้นจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดซอง
เอกสารเสนอราคาและไม่สามารถมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ตามข้อกำหนดในระยะการปฏิบัติงานตามสัญญา 
3. ระยะเวลาการส่งมอบงาน : การส่งมอบงานจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้       
ในขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of work) ตามปฏิทินประจำปีการศึกษา 2565 
4. การชำระเงิน : ผู้จ้างจะชำระเงินตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of work) 
 
 
 
 
 
 
ลายเซ็นของผู้เสนอราคา ………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อและนามสกุลของผู้เสนอราคา (ตัวบรรจง)……………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่บริษัท/ห้างร้าน.......……………………………………………………………………………………………………………………….. 
วันที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



หนังสือยินยอมการปฏิบตัิตามข้อกำหนดการเสนอราคา 
(ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ตามคำแนะนำที่ระบุในวงเล็บและส่งพร้อมกับใบเสนอราคา) 

วันที่ : (ใสว่ัน เดือน ปี) 
ชื่อของสัญญา : การเสนอราคาเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  

และสิ่งอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบฝึก ประจำปีการศึกษา 2565 

เรียน : ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกที ่14 

ผู้เสนอราคายอมรับเงื่อนไขดังต่อไปน้ี : 
๑. ผู ้เสนอราคา ยอมรับข้อกำหนดของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14          

ว่าการเสนอราคาต้องมีหนังสือยินยอมการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเสนอราคาแนบท้ายมาด้วย 
๒. ผู้เสนอราคายินยอมให้ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ระงับสิทธิการเสนอ

ราคาในสัญญาใด ๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือผู้เสนอราคายินยอมชำระเงิน 
ค่าปรับร้อยละ ๒ ของราคาตามสัญญา หากผู้เสนอราคาละเมิดข้อกำหนดในรายละเอียดการเสนอราคา ภายใต้
เง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง หรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้  

ก) ผู้เสนอราคายกเลิกการเสนอราคา เมื่อยื่นใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว 
ข) ผู้เสนอราคาไม่ยอมรับข้อผิดพลาดด้านราคาที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดในรายละเอียดการ 
เสนอราคา 
ค) ผู้เสนอราคาปฏิเสธการลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากที่ได้รับการ 
คัดเลือกแล้ว 
ง) ผู้เสนอราคาฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา 

3. หนังสือยินยอมฉบับนี้ จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้เสนอราคาไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ นับจากวันที่เปิด
เอกสารเสนอราคา สำหรับกรณีที่ผู้เสนอราคาได้รับคัดเลือก และได้ลงนามในสัญญาแล้ว หนังสือยินยอมฉบับนี้ 
จะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ (ลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม)……………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อและนามสกุล (ชื่อและนามสกุลของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวบรรจง)……………………………………………………………. 
ตำแหน่ง (ตำาแหน่งของผู้มีอำนาจลงนาม)……………………………………………………………………………………………….. 
ลงชื่อ (ลายเซ็นของผู้รับมอบอำนาจในการเสนอราคา)………………………………………………………………………………. 
ชื่อและนามสกุล (ชื่อและนามสกุลของผู้รับมอบอำนาจในการเสนอราคา ตัวบรรจง)……………………………………… 
วัน เดือน ป…ี………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ผนวก ก 
1. เครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (พร้อมเครื่องหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หมวก พร้อมตราหนา้หมวก 

- ตัวอย่าง - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผ้าพันคอสามเหลี่ยม พร้อมสกีน 

- ตัวอย่าง - 
 
 
 
 
 
 

รย 

เคร่ืองหมายชั้นปี 

เคร่ืองหมายสังกัด  
ชลบุรี และ ระยอง 

เคร่ืองหมาย รักชาติย่ิงชีพ 

เคร่ืองหมาย รด.จิตอาสา ป้ายชื่อปักด้วยไหมสีเหลือง พื้นสีดำ 

เคร่ืองหมายอาร์มประจำสถานศึกษา 

เคร่ืองหมายหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 



5. เสื้อยืดรองใน (สีกากแีกมเขียว) พร้อมสกีน                      
                      - ตัวอย่าง -    

ขนาด รอบอก (น้ิว) ความยาว (นิ้ว) 

M 36 27 
L 38 28 
XL 40 29 
2XL 42 30 
3XL 44 31 

 
 
 
6. สายเข็มขัด พร้อมหวัเข็มขัด 

- ตัวอย่าง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ห่วงขา 

- ตัวอย่าง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศฝ.นศท.มทบ.14 



8. ถุงเท้าลูกฟกู 
- ตัวอย่าง - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. รองเท้าคอมแบท/รองเท้าเดินป่า 

- ตัวอย่าง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ยางรดัท็อป  
 

- ตัวอย่าง - 

 
 
 
 
 
 
 



 
11. บัตรประจำตัวนักศกึษาวิชาทหาร 

- ตัวอย่าง -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


