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ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ประวัติและความเป็นมาของนักศึกษาวิชาทหาร  

นักศึกษาวิชาทหาร ( Thai Reserve Officer Training Corps Student) หรืออักษรย่อ นศท.  
(TROTCS) คือ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทยภายใต้การควบคุมของ 
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (อักษรย่อ: รร.รด.ศศท.)  

ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2475 ประเทศไทยเริ่มมีการฝึกยุวชนทหารเพื่อผลิตทหาร 
กองหนุน สนับสนุนการรบของกองทัพไทย กล่าวได้ว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) มีต้นกำเนิดและแนวคิด
มาจากยุวชนทหาร  

พ.ศ. 2491 กิจการการศึกษาวิชาทหารได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีการสถาปนากรมการรักษาดินแดน ตาม  
พ.ร.บ. จัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2491เพ่ือดำเนินกิจการดังกล่าว ลงคำสั่งทหารที่ 54/2477 วันที่ 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 โดยแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น (ต่อมาแก้ไขโดย พ.ร.บ.จัด  
ระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2500)  

พ.ศ. 2492 ได้เริ่มรับสมัครนักเรียนซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตั้งแต่ชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1  
หรือชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนอาชีพ หรือเป็นนิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และทำการฝึกนศท.เป็นปี
แรก โดย 4 เริ่มในกรุงเทพมหานคร แล้วจึงกระจายไปตามหัวเมืองในต่างจังหวัด โดยดำเนินการฝึกครบทั้ง 5 ชั้นปี 
ในปี 2496  

พ.ศ. 2497 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายสำคัญ 2 ฉบับในราชกิจจานุเบกษา คือ พระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497และ พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 ส่งผลให้
นักศึกษา หรือนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ฝึกวิชา ทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 ต้องเข้ารับราชการทหารในฐานะนายทหารสัญญาบัตรต่อไปอีกไม่เกิน 2 ปี 
จากนั้น ให้ปลดเป็น นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน หรือรับราชการในฐานะนายทหารสัญญาบัตรประจำการต่อก็
ได ้(ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ เพ่ิมเติมส่งผลให้ปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน) และได้มีพิธีประดับยศ 
เป็น ว่าที่ร้อยตรีสำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2497  

พ.ศ. 2503 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก 
วิชาทหาร พ.ศ. 2503ส่งผลให้ถอนทะเบียนกองประจำการนักศึกษาหรือนิสิต เฉพาะที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามมาตรา 
4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก 



วิชาทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 สำหรับนักศึกษาหรือนิสิตซึ่งรับราชการทหารตามมาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ 
แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก 
วิชาทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 นั้นให้ปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  

พ.ศ. 2528 ได้เริ่มมีการฝึกนศท.หญิงเป็นครั้งแรก พร้อมกับการฝึกนศท.ชั้นปีที่ 4 ในส่วนของ 
กองทัพเรือ  

พ.ศ. 2544 สถาปนา หน่วยบัญชาการก าลังส ารอง (นสร.) โดยการรวมกิจการของกรมการ
รักษา  

ดินแดน และกรมการก าลังส ารองทหารบกเข้าด้วยกัน ลงค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 63/44 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2544  

พ.ศ. 2552 เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) แทนชื่อเดิม หน่วย 
บัญชาการ ก าลังส ารอง (นสร.) โดย นรด. มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการและด าเนินการ
เกี่ยวกับ กิจการก าลังส ารองทั้งปวง กิจการสัสดี รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมก 
าหนด มีผู้ บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ]การฝึก นศท. จึงได้รับการอ 
านวยการจาก หน่วยงานดังกล่าว โดยขึ้นตรงกับ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน รวมทั้ง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ต่าง ๆ  

พ.ศ. 2560 มีการแปรสภาพ ศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ศสร.) เป็น  
ศูนย์การ นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ศศท.) ณ ที่ตั้งสุทธิสาร และแปรสภาพ โรงเรียนก 
าลัง ส ารอง เป็น ศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ศสร.) ณ ที่ตั้งปราณบุรี ท าให้ปัจจุบัน 
นักศึกษา 5 วิชาทหารได้รับการอ านวยการฝึกจาก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วย
บัญชาการรักษา ดินแดน  

ปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวัน นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึก 
นักศึกษาวิชา ทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
เพ่ือร าลึกถึง วีรกรรมของ ทหารประจ าการ ต ารวจ ยุวชนทหาร และราษฏรอาสาสมัครที่ได้ร่วมมือต่อต้านข้าศึก
ในสงคราม มหาเอเชียบูรพา การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร จะมีประกาศก าหนดการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยแจ้งก าหนด วัน เวลา สถานที่รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้สถานศึกษา
วิชาทหารทราบ โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมี คุณลักษณะดังนี้ 1. ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.00 2. ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดนเปิดท าการฝึกวิชาทหาร 3. เป็นบุคคลชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทย ทั้งนี้การคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วิชาทหารต้องเป็นไปตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ
การรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2562  



ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและการรายงานตัวเข้าฝึกวิชา
ทหาร 

 
รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
นักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่วัน 
ปฐมนิเทศ และส่งหนังสือแจ้ง 
ระเบียบการรับสมัคร 

ก่อนประชาสัมพันธ์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (ผกท.) ต้องไปเข้าร่วม
ประชุม เตรียมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการรายงานตัวเข้า
ฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ตามที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารกำหนด 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาทราบรายละเอียดกำหนดการสมัคร 
และการรายงานตัว 

2.นักศึกษาท่ีประสงค์จะสมัคร เป็น
นักศึกษาวิชาทหารและ รายงานตัว
เข้าฝึกวิชาทหารมา รับใบสมัคร 

ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มารับใบสมัคร 
(แบบ รด.1) และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร มารับใบรายงานตัว (แบบ 
รด.2) ณ งานนักศึกษา วิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน นำกลับไปกรอก
ข้อมูลให้ ครบถ้วน พร้อมกับแนบเอกสารตามที่แจ้งไว้ในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และให้ผู้ปกครองตามกฎหมายลงนาม
รับทราบ ต้องกรอกข้อมูลตัวเลข เป็นเลขไทยเท่านั้น 

3.นักศึกษานำใบสมัครที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วน ผู้ปกครองลงนามอนุญาต 
พร้อมหลักฐาน ส่งคืน ผกท. 

ให้นักศึกษานำใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ผู้ปกครองลงนามอนุญาต 
พร้อมแนบหลักฐาน ส่งคืน ผกท. ตามกำหนด เพ่ือดำเนินการตาม
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ในส่วน
ของสถานศึกษา 

4.ตรวจสอบใบสมัคร ตรวจสอบ ใบ
รายงานตัว ตรวจหลักฐาน ลงระบบ
ข้อมูล นศท. และพิมพ์ บัญชีรายชื่อ 
นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ชาย/หญิง 

ผกท. .ตรวจสอบใบสมัคร ตรวจสอบใบรายงานตัว ตรวจหลักฐาน ลง
ระบบข้อมูลทะเบียนพล นศท. และพิมพ์บัญชีรายชื่อ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 
ชาย/หญิง โดย แยกบัญชีรายชื่อ ชาย/หญิง ชั้นปี แยกประภท ซ้ำชั้น 
เลื่อนชั้น รอรับสิทธิ์ และ โอนย้ายสถานศึกษา ด้วยการลงระบบข้อมูล
ทะเบียนพล นศท. โดยใช้รหัส สถานศึกษาวิชาทหาร ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.เสนอ ผวก.สบพ. ลงนาม รับรอง 
บัญชีรายชื่อ นศท. ตาม สายบังคับ
บัญชา (ผ่าน หกศ. ผ่าน รองผวก.ฝ
วก.) 

เสนอ ผวก.สบพ. หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ 
ลงนาม รับรอง บัญชีรายชื่อ นศท. โดยเสนอตามสายบังคับบัญชา (ผ่าน 
หกศ. ผ่าน รอง ผวก.ฝวก. 

 

 



รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6. ผกท. นำส่ง บัญชีรายชื่อ ไป ยัง 
รร.รด.ศศท. เพ่ือทำการ ตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนวันสมัคร วันรายงาน
ตัวอย่างน้อย 7 วัน ทำการ 

หลังจากหัวหน้าสถานศึกษา ลงนาม ใบสมัคร ให้ นศท.เรียบร้อยแล้ว 
ผกท. ดำเนินการ นำส่ง บัญชีรายชื่อ ไปยัง แผนกกำลังพล รร.รด.ศศท. 
เพ่ือทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนวันสมัคร วันรายงานตัวอย่างน้อย 7 วัน 
ทำการ 

7. ผกท. รับบัญชีรายชื่อ กลับคืนมา 
ก่อนนำ นศท.ทุก ชั้นปี ไปสมัคร 
และรายงาน ตัว ตามวัน และเวลาที่
กำหนด 

ผกท. ไปรับบัญชีรายชื่อกลับคืนมาจาก แผนกกำลังพล รร.รด.ศศท. 
ก่อนนำ นศท.ทุกชั้นปี ไปสมัคร และรายงานตัว ตามวัน และเวลาที่ 
กำหนด พร้อมกับทำการนัดหมาย นศท. การเตรียมความพร้อมการตัด
ผม สำหรับ นศท.ชาย และเครื่องแบบ นศท.ให้ถูกระเบียบ 

8. ผกท. นำ นศท. ชาย/หญิง ชั้น ปี
ที่ 1-3 ไปรายงานตัว ตาม วัน และ
เวลาที่กำหนด พร้อม เอกสารบัญชี
รายชื่อที่ได้รับการ อนุมัติให้สมัคร 
และรายงานตัว 

ผกท. นำ นศท. ชาย/หญิงชั้น ปีที่ 1-3 ไปรายงานตัว ตามวัน และเวลา
ที ่กำหนด พร้อมเอกสารบัญชีรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติให้สมัคร และ
รายงาน ตัว เน้น นศท.ทุกนายต้องไปให้ตรงเวลา แต่งกายให้ถูกระเบียบ 
เตรียมค่าบำรุง 650 บาท สำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 1-3  

9. หลังจากการสมัครและ การ
รายงานตัว นศท. ได้รับคู่มือการ
เรียนการฝึก 

การสมัครและ การรายงานตัว นศท. ในแต่ละปีการศึกษาเสร็จสิ้น นศท.
จะได้รับคู่มือการเรียนการฝึก 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับสมัครและการรายงานตัว  
1. ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.1)  
2. แบบรายงานตัว นศท.เขาฝกวิชาทหาร (แบบ รด.2)  
3. ใบรับรองแพทย์ 
  



ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.1) 

 



 
  



 
 



แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 


