
การเตรียมการในการรายงานตัวและการสมัครเปนนกัศกึษาวิชาทหาร 

๑. การรายงานตัว 
๑.๑ การเตรียมการรับรายงานตัวของสถานศึกษา 

     ๑.๑.๑ สํารวจความตองการ นศท. ท่ีมีความตองการรายงานตัวเลื่อนชั้น กอนปดเทอม 
๑.๑.๒ ดาวนโหลดแบบฟอรมรายงานตัว นศท.ฯ (แบบ รด.๒)  จากเว็บไซต ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ 

www.rtckorat.org/download/ใบรายงานตัว ชั้นปที่ ๒ - ๕  ขนาดกระดาษ A4 ( ดานหนา , ดานหลัง ) 
๑.๑.๓ แจงให นศท.ที่ประสงคจะรายงานเลื่อนชั้นป ถายรูปสีหรือขาวดํา ขนาด ๓x๔ ซม. (แตง

เคร่ืองแบบ นศท.  ตัดผมสั้น หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา)  
๑.๑.๔ กรณีขอรอรับสิทธิ ใหนําหนังสือรับรองการรอรับสิทธิมาประกอบดวย 
๑.๑.๕ กรณีโอนยายสถานศึกษา ใหขอหนังสือรับรองการฝกฯ จาก ศฝ./นฝ. เดิมมาประกอบ 
๑.๑.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) พรอม สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน ให

สําเนามาประกอบดวยการรายงานตัว จํานวน ๓ ชุด 
๑.๑.๗ นักศึกษาวิชาทหาร กรอกขอมูลดวยลายมือตนเอง (ตัวบรรจง) 
๑.๑.๘ ในชองคํารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร (แบบ รด.๒)  

หัวหนาสถานศึกษาวิชาทหาร หรอืผูรับมอบอํานาจจากหัวหนาสถานศกึษาวิชาทหารเปนผูลงนามรับรองความ
ประพฤติ ตลอดจนรับรองการกรอกขอความในแบบรายงานตัว และประวัติของนักศกึษาวิชาทหารวาเปนความ
จริง และประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารกํากับไว  

๑.๑.๙ บิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย ตองลงนามยินยอมในใบรายงานตัว (แบบ รด.๒) 
ใหรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร โดยจะตองลงนามดวยตนเอง และผูอื่นจะลงนามแทนมิได 

๑.๒ หลักฐานประกอบการรายงานตัว ชั้นปที่ ๒-๕ และ ชั้นปท่ี ๑ ซ้ําช้ัน 
          ๑.๒.๑ หลักฐานประกอบการรายงานตัว นศท.ชั้นปที่ ๒ 

 ๑.๒.๑.๑ ใบรายงานตัว (แบบ รด.๒) พรอมติดรูปถาย   จํานวน ๑ ชุด 
๑.๒.๑.๒ เงินบํารุงการศึกษา      จํานวน ๖๕๐ บาท 

๑.๒.๒. หลักฐานประกอบการรายงานตัว นศท.ช้ันปท่ี ๓ 
๑.๒.๑.๑ ใบรายงานตัว (แบบ รด.๒) พรอมติดรูปถาย   จํานวน ๑ ชุด 

  ๑.๒.๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน (เจาตัว)     จํานวน  ๒  ฉบับ 
๑.๒.๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน (บิดา) (เฉพาะชาย)    จํานวน  ๒  ฉบับ  
๑.๒.๒.4 สําเนาบัตรประชาชน      จํานวน  ๒  ฉบับ 
๑.๒.๒.5 รูปถายขนาด ๓x๔ ซม. แตงชุด นศท. ชั้นปที่ ๓ (เฉพาะชาย)จํานวน  ๒  รูป  
๑.๒.๒.6 ใบสําคัญทหารกองเกิน ( สด.๙ ) ตัวจริง (เฉพาะชาย) จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑.๒.๒.7 ใบสําคัญทหารกองเกิน ( สด.๙ ) สําเนา (เฉพาะชาย) จํานวน  ๒  ฉบับ 
๑.๒.๒.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  (ถามี)    จํานวน  ๒  ฉบับ 
๑.๒.๒.๙ เงินบํารุงการศึกษา      จํานวน ๖๕๐ บาท 

          ๑.๒.๓ หลักฐานประกอบการรายงานตัว นศท.ชั้นปที่ ๔ 
 ๑.๒.๓.๑ ใบรายงานตัว (แบบ รด.๒) พรอมติดรูปถาย   จํานวน ๑ ชุด 
๑.๒.๓.๒ ใบรับรองผลการฝกวิชาทหาร (กรณี จบจาก ศฝ./นฝ. อื่น) จํานวน ๑ ชุด 

          ๑.๒.๔ หลักฐานประกอบการรายงานตัว นศท.ชั้นปที่ ๕ 
 ๑.๒.๔.๑ ใบรายงานตัว (แบบ รด.๒) พรอมติดรูปถาย   จํานวน ๑ ชุด 
๑.๒.๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน (เจาตัว)    จํานวน ๒  ฉบับ 

  ๑.๒.๔.๓ สําเนาหนังสอืประจําตัวทหารกองหนุน (สด.๘) (เฉพาะชาย) จํานวน ๒  ฉบับ  

๑.๒.๔.๔ สําเนาคําสั่งแตงตั้งยศครั้งสุดทาย(กรณีจบจาก ศฝ./นฝ. อื่น) จํานวน ๒  ฉบับ 

๑.๒.๔.๕ ใบรับรองผลการฝกวิชาทหาร (กรณี จบจาก ศฝ./นฝ. อื่น) จํานวน ๑ ชุด 



๑.๓ การจัดเตรียมบัญชีและหลักฐานการรายงานตัว 
๑.๓.๑ การรายงานตัว นศท. ชั้นปที่ ๑ (เกา)  

    ๑.๓.๑.๑ สถานศึกษาวิชาทหารทําบัญชีแยกจากผูสมัครใหม 
    ๑.๓.๑.๒ ใชใบแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.๒) 

๑.๓.๒. หลักฐานการรายงานตัว นศท. ชั้นปที่ ๒ - ๕ 
     ๑.๓.๒.๑ ซ้ําชั้น เลื่อนชั้น รอรับสิทธ์ิ สถานศึกษาเดิม 

๑) ใชใบแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.๒)   
๒) หนังสือขอรอรับสิทธ์ิ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ 
๓) กรอกขอมูลในโปรแกรมทะเบียนพลสําหรับสถานศกึษาวิชาทหาร 
๔) หากมี นศท.สอบตก หรือยายสถานไปศึกษาตอที่อ่ืน ใหเลื่อนลําดับหมายเลข

ถัดไปข้ึนมาแทนจนกวาจะครบตามจํานวน 
๕) ชื่อสถานศึกษาใหพิมพชื่อสถานศึกษาที่ถูกตองปจจุบัน (หากมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงตองรายงานขอแกไขพรอมดวยหลักฐานให หนวยบัญชาการกําลังสํารองทราบลวงหนา) 
๖) รหัสสถานศึกษา ใหพิมพรหัสสถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเปดเปนสถานศึกษา

วิชาทหาร 
๗) พ.ศ.เกิด หมายเลขประจําตัว นศท. หมายเลขประจําตัวประชาชน ตองพิมพให

ถูกตองครบทกุคน 
๑.๓.๒.๒ ซ้ําชั้น เลื่อนชั้น รอรับสิทธิ์ โอนยายสถานศึกษา 

๑) ใชใบแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.๒)  
 ๒) หนังสือรบัรองการฝก ออกโดย ศูนยการกําลังสํารอง หรือ ศูนยการฝก / หนวย 

ฝก (สวนภูมิภาค) เดิม 
๓) หนังสือขอรอรับสิทธ์ิ ฉบับจรงิท่ีรับรองโดย กองอํานวยการรายงานตัว 

    ๓.๓.๒.๓ ซ้ําชั้น เลื่อนชั้น ไมสังกัดสถานศึกษา (นศท.ชั้นปที่ ๔ และ ชั้นปที่ ๕) 
๑) ใชใบแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.๒) 
๒) หลักฐานการสําเร็จการศึกษา ตั้งแตระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ขึ้นไป 
๓) หลักฐานการสําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๓ หรือ ชั้นปที่ ๔ 

๑.๔ การสงบัญชีรายชื่อรายงานตัว 
ทุกสถานศกึษาจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อ จากโปรแกรมที่กําหนด เทานั้น พรอมกับพิมพบัญชี

รายชื่อ จํานวน ๔ ชุด เพื่อสงใหกับเจาหนาท่ีประจําสถานีตาง ๆ ขอมูลการรายงานตัว จะตองบันทึกผาน
โปรแกรมที่กําหนดใหแลวเสร็จกอน ๗ วัน (วันท่ีกําหนดการปฏิบัติของแตละสถานศึกษา) บุคคลใดไมมีหลัก
หลักฐาน หรือไมมารายงานตัว ไมตองคลิกยายรายช่ือเลื่อนช้ันป 

 
๒. การรับสมัคร 

     ๒.๑ คุณสมบัติ คุณลักษณะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร ดังตอไปน้ี.-  
  ๒.๑.๑ เปนชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย  

๒.๑.๒ มีอายุไมเกิน ๒๒ ปบริบูรณ โดยใหนับอายุตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
สําหรับผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตองไดรับความยินยอมของบิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย  

๒.๑.๓ สําหรับผูที่มีอายุ ๒๑ ปบริบูรณขึ้นไป ตองไมเปนผูที่ไมไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียที่ 
อําเภอทองท่ีซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนตาม มาตรา ๒๕ และ/หรือ ตองไมเปนผูท่ีไมมาใหคณะกรรมการ
ตรวจเลือกทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการตาม มาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  

 
 



๒.๑.๔ สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป และมีผลการศึกษา 
ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา ตั้งแต ๑.๐ ขึ้นไป  

๒.๑.๕ กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน เปดการฝกวิชาทหาร  
เวนแตผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชา
การศกึษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสําเร็จการฝกวิชาทหารไมตํ่ากวา ชั้นปที่ ๓ แลว และมี
อายุไมเกิน ๒๖ ปบรบิูรณ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร จะรายงานตัวเขารับการฝกวิชาทหารตอ
ใหจบหลักสูตรการฝกวิชาทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดได  

๒.๑.๖ ไมพิการทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไมสามารถจะรบัราชการทหารได ตามกฎหมายวา 
ดวยการรบัราชการทหาร  

๒.๑.๗ ไมเปนบุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ ตามกฎหมายที่ออกตาม 
ความในมาตรา ๑๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  

๒.๑.๘ มีขนาดรอบตัว น้ําหนัก และ ความสูง ตามสวนสัมพันธ ดังน้ี. 
 

อายุ (ป) /
บริบูรณ 

ชาย  หญิง  

ความขยายของอก (ซม.)  น้ําหนัก  ความสงู  น้ําหนัก  ความสูง  
หายใจเขา  หายใจออก  (กก.)  (ซม.)  (กก.)  (ซม.)  

๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

๑๙ ถึง ๒๒ 

๗๕  
๗๖  
๗๗  
๗๘  
๗๙  

๗๒  
๗๓  
๗๔  
๗๕  
๗๖  

๔๒  
๔๔  
๔๖  
๔๘  
๔๙  

๑๕๔  
๑๕๖  
๑๕๘  
๑๖๐  
๑๖๑  

๔๑  
๔๒  
๔๓  
๔๔  
๔๕  

๑๔๘  
๑๔๙  
๑๕๐  
๑๕๑  
๑๕๒  

           ทั้งนี้ คาดัชนีความหนาของรางกาย (BMI) ชาย ตองนอยกวา ๓๕ กิโลกรมั : ตารางเมตร และ
หญิง ตองนอยกวา ๓๐ กิโลกรัม : ตารางเมตร 

๒.๑.๙ มีความประพฤติเรยีบรอย และไมมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดใหโทษทุกประเภท 
๒.๑.๑๐ ไมเปนทหารประจําการ กองประจําการ หรือถูกกําหนดตัวเขากองประจําการแลว 

   ๒.๒. การทดสอบรางกาย 
     ๒.๒.๑ นักศึกษาชาย จะตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายตามท่ีกําหนด ดังนี้.-  

         ๒.๒.๑.๑ ลุก - นั่ง  ๓๔  ครั้ง  ภายในเวลา  ๒ นาที  
๒.๒.๑.๒ ดันพื้น   ๒๒  ครั้ง  ภายในเวลา  ๒ นาที 
๒.๒.๑.๓ ว่ิงระยะทาง  ๘๐๐  เมตร  ใชเวลาไมเกิน   ๓ นาที ๑๕ วินาที  

    ๒.๒.๒ นักศึกษาหญิง จะตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายตามที่กําหนด ดังนี้.-  
๒.๒.๒.๑ ลุก - นั่ง  ๒๕  ครั้ง  ภายในเวลา  ๒ นาที  
๒.๒.๒.๒ ดันพื้น   ๑๕  ครั้ง  ภายในเวลา  ๒ นาที  
๒.๒.๒.๓ ว่ิงระยะทาง  ๘๐๐  เมตร  ใชเวลาไมเกิน  ๔ นาที 

   ๒.๓ การเตรียมการรับสมัครของสถานศกึษา 
๒.๓.๑ สํารวจ นร. หรือ นศ. ที่มีความตองการสมัครเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐ ไมพิการ

ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
๒.๓.๒ ดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ ๑  จากเว็บไซต 

www.rtckorat.org/download/ใบสมัคร ช้ันปที่ ๑ ลงขนาดกระดาษ A4 (ดานหนา,ดานหลัง) 
๒.๓.๓ แจงให นร. หรือ นศ. ท่ีประสงคจะสมัคร ถายรูปสีหรือขาวดํา ขนาด ๓x๔ ซม.  

( แตงเครื่องแบบ นศ.  ตัดผมสั้น หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา )  
๒.๓.๔ กรอกดวยลายมือตนเอง (ตัวบรรจง) 
 



  ๒.๔ หลักฐานการสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร 
๒.๔.๑ กรอกใบสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร (แบบ รด.๑) โดยรับจากสถานศึกษาวิชาทหาร

ที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู และตองเขียนดวยตนเอง  
๒.๔.๒ รูปถายขนาด ๓ x ๔ ซม. แตงเคร่ืองแบบนักเรียน หรือนักศึกษา หนาตรง ไมสวม

หมวก จํานวน ๑ รูป (สี หรือ ขาวดํา)  
๒.๔.๓ หลักฐานแสดงผลการศึกษาสําเรจ็ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ หรือเทียบเทา ซึ่งมีระดับ

คะแนนเฉลี่ย ๒ ภาคเรียนไมตํ่ากวาที่กองทัพบกกําหนด โดยหัวหนาสถานศึกษาวิชาทหารหรือผูที่หัวหนาสถาน 
ศึกษาวิชาทหารมอบอํานาจใหเปนผูรับรองคะแนนเฉลี่ยในหลักฐาน  

๒.๔.๔ สําเนาทะเบียนบานปจจุบัน เฉพาะตัวผูสมัครคนเดียว หรือถายเอกสารจากฉบับ
เจาของบาน จํานวน ๑ ฉบับ โดยมีเจาบาน หรือผูแทนสถานศึกษาวิชาทหารเปนผูรบัรองสําเนาถูกตอง  

๒.๔.๕ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ  
๒.๔.๖ ในชองคํารับรองของสถานศึกษาในใบสมัคร ตองใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูรบัมอบ

อํานาจจากหัวหนาสถานศึกษาวิชาทหาร เปนผูลงนามรับรองความประพฤติ, รับรองวา จะปกครองให
นักศึกษาวิชาทหารอยูในระเบียบวินัยอันดีและจะใหมีความสะดวกในการศึกษาวิชาทหารของผูสมัครตามที่
กองทัพบกกําหนดตลอดจนรับรองการกรอกขอความในใบสมัครวาเปนความจริงดวยตนเอง  

๒.๔.๗ บิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย จะตองลงนามยินยอมในใบสมัครเขารับ
การฝกวิชาทหารดวยตนเอง ผูอื่นจะลงนามแทนมิได  

     ๒.๔.๘ ใบรับรองการตรวจรางกาย ออกโดยแพทยปริญญาผูจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปแผนปจจุบัน ชั้น ๑ สาขาเวชกรรม จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน  ( เวนคลินกิ )
รับรองวามี   “สุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง สามารถเขารับการทดสอบสมรรถรางกาย เขาเปน
นักศึกษาวิชาทหารได” รางกายสมบูรณ แข็งแรง ซึ่งออกใหไมเกิน ๓๐ วัน นับถึงวันรับสมัคร  

๒.๕ การจัดทําบัญชีรายชื่อของผูสมัคร ชั้นปที่ ๑  
 ๒.๕.๑ กรอกขอมูลในโปรแกรมทะเบียนพลสําหรับสถานศึกษาจากเว็บไซต www.rtckorat.org  

  ๒.๕.๒ พิมพบัญชีรายชื่อผานโปรแกรมท่ีกําหนดเทานั้น 
  ๒.๕.๓ สงบัญชีรายชื่อ จํานวน ๖ ชุด ให ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ในวันรบัสมัคร 

           - บัญชีรายชื่อ ลงนามรับรองและประทับตราสถานศึกษา      
             - ขอมูลการรับสมัคร จะตองบันทึกใหแลวเสร็จกอนการรับสมัคร ๗ วัน  
๓. การเตรียมการของสถานศกึษา 
 ๔.๑ เตรียมขอมูลเอกสารการรายงาน/รับสมัคร ใหครบถวนถูกตองตามที่กําหนด  
 ๔.๒ นําผูตองการรายงาน/รับสมัคร มาตามวันและหวงเวลาที่กําหนดในตาราง 
 ๔.3 เตรียมความพรอมสภาพรางกายของผูสมคัร ใหมีความพรอมที่จะเขาทําการทดสอบรางกาย 
 ๔.4 การแตงกายของผูสมัคร แตงกายชุดพละของสถานศึกษา กางเกงวอรม รองเทาพละ 
 ๔.5 นศท. ที่มารายงานตัว แตงกายชุด นศท. พรอมเปลี่ยนปายชั้นป 

๔.๖ ผกท. ที่มา ควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติใหแตงกายเคร่ืองแบบ ผกท.  


