สิทธิที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้รับ
การแต่งกาย
นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชา
ทหารและเครื่องแบบผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521

การยกเว้นตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
นักศึกษาวิชาทหารซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมกาหนดตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการในยามปกติ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

การเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
บุคคลชายผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน
 นักศึกษาวิชาทหารที่สาเร็จชั้นปีที่ 1 มีสิทธิเข้ารับราชการทหารกองประจาการ 1 ปี 6 เดือน หรือ
ร้องขอสมัครใจเป็น 1 ปี
 นักศึกษาวิชาทหารที่สาเร็จชั้นปีที่ 2 มีสิทธิเข้ารับราชการทหารกองประจาการ 1 ปี หรือร้องขอ
สมัครใจเป็น 6 เดือน
 นักศึกษาวิชาทหารที่สาเร็จชั้นปีที่ 3 มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจาการและปลดเป็นทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 (ได้รับยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ )

การเพิ่มคะแนนพิเศษ
นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษ เมื่อสอบเข้าโรงเรียนทหาร ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
โรงเรียนทหาร พ.ศ. 2492 คือ
 สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพิ่มให้ร้อยละ 3
 สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เพิ่มให้ร้อยละ 4
 สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ร้อยละ 5
 สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ร้อยละ 6
 สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ร้อยละ 7

การแต่งตั้งยศทหาร
การแต่งตั้งยศทหารของนักศึกษาวิชาทหารผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร (ในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ ) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.
2507 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่า
ด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้
ระดับการศึกษา
วิชาทหารหลักสูตร
ของ กห.

ชั้นปี ที่ 1

ชั้นปี ที่ 2

ชั้นปี ที่ 3

ระดับการศึกษา
วิทยฐานะ ศธ.รั บรอง

ยศทหาร
ทหารบก ทหารเรื อ
ทหารอากาศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)

สิ บตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี

อนุปริ ญญา (เทียบเท่า) - ปริ ญญา
ตรี

สิ บโท จ่าโท จ่าอากาศโท ส.ท., จ.ท., จ.ท.

รับราชการกองประจาการครบกาหนดแล้วขึ้นทะเบียน
และนาปลดแล้ว

-

สิ บตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี

เข้ารับราชการกองประจาการครบกาหนดแล้ว

มัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)

สิ บโท จ่าโท จ่าอากาศโท ส.ท., จ.ท., จ.ท.

รับราชการกองประจาการครบกาหนดแล้วขึ้นทะเบียน
และนาปลดแล้ว

อนุปริ ญญา (เทียบเท่า) - ปริ ญญา
ตรี

สิ บเอก จ่าเอก จ่าอากาศ
เอก

รับราชการกองประจาการครบกาหนดแล้วขึ้นทะเบียน
และนาปลดแล้ว

-

สิ บโท จ่าโท จ่าอากาศโท ส.ท., จ.ท., จ.ท.

ขึ้นทะเบียนและนาปลดแล้ว

มัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า)

สิ บเอก จ่าเอก จ่าอากาศ
เอก

ส.อ., จ.อ., จ.อ.

ขึ้นทะเบียนและนาปลดแล้ว

อนุปริ ญญา (เทียบเท่า) - ปริ ญญา

จ่าสิ บตรี พันจ่าตรี พันจ่า

จ.ส.ต., พ.จ.ต.,

อักษรย่อ
ทบ. ทร. ทอ.

ส.ต., จ.ต., จ.ต.

ส.ต., จ.ต., จ.ต.

ส.อ., จ.อ., จ.อ.

เงื่อนไข

เข้ารับราชการกองประจาการครบกาหนดแล้ว

ขึ้นทะเบียนและนาปลดแล้ว

ชั้นปี ที่ 4

ชั้นปี ที่ 5

หลักสู ตรฝึ กเลื่อนยศ
(สู งสุ ด)

ตรี

อากาศตรี

พ.อ.ต.

ศึกษาอนุปริ ญญา (เทียบเท่า) แต่
ไม่สาเร็ จการศึกษา

จ่าสิ บตรี พันจ่าตรี พันจ่า
อากาศตรี

จ.ส.ต., พ.จ.ต.,
พ.อ.ต.

ขึ้นทะเบียนและนาปลดแล้ว

อนุปริ ญญา (เทียบเท่า)

จ่าสิ บโท พันจ่าโท พันจ่า จ.ส.ท., พ.จ.ท.,
อากาศโท
พ.อ.ท.

ขึ้นทะเบียนและนาปลดแล้ว

ปริ ญญาตรี

จ่าสิ บเอก พันจ่าเอก พัน
จ่าอากาศเอก

จ.ส.อ., พ.จ.อ.,
พ.อ.อ.

ขึ้นทะเบียนและนาปลดแล้ว

ศึกษาอนุปริ ญญา (เทียบเท่า) แต่
ไม่สาเร็ จการศึกษา

จ่าสิ บเอก พันจ่าเอก พัน
จ่าอากาศเอก

จ.ส.อ., พ.จ.อ.,
พ.อ.อ.

ขึ้นทะเบียนและนาปลดแล้ว

อนุปริ ญญา (เทียบเท่า) - ปริ ญญา
ตรี

ร้อยตรี เรื อตรี เรื ออากาศ
ตรี

ร.ต., ร.ต.(ชื่ อ)
ร.น., ร.ต.

ได้รับการฝึ กอบรมตามระเบียบการแต่งตั้งยศของเหล่า
ทัพแล้ว นาขึ้นทะเบียนและนาปลด

พันตรี นาวาตรี นาวา
อากาศตรี

พ.ต., น.ต.(ชื่ อ)
ร.น., น.ต.

เข้ารับการฝึ กวิชาทหารตามระเบียบของเหล่าทัพ

หมายเหตุ 1 : ยศทหารชั้นสัญญาบัตรที่มิได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ให้มีคา
ว่า "ว่าที่" นาหน้ายศนั้น ๆ
หมายเหตุ 2 : เมื่อทหารกองเกินสาเร็จการฝึกวิชาทหารแล้วปลดจากกองประจาการจะได้รับการแต่งตั้งยศ
ทหาร เป็นนายทหารสัญญาบัตรแล้วปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน (ไม่มีเบี้ยหวัด) หรือได้รับการแต่งตั้งเป็น
นายทหารประทวน แล้วปลดเป็นนายทหารประทวนกองหนุน (ไม่มีเบี้ยหวัด)แล้วแต่กรณีตามชั้นปีที่สาเร็จการศึกษา
และเขื่อนไขดังกล่าวตามตารางข้างต้น
หมายเหตุ 3 : เมื่อสมัครสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร การแต่งตั้ง การเลื่อนหรือลด
ตาแหน่ง การย้าย การโอน การเลื่อนชั้นเงินเดือน...ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ
บุค คลเข้ า รั บราชการเป็น ข้ า ราชการทหารและการให้ ไ ด้ รั บ เงิ นเดื อ น พ.ศ. 2555 ตามพระราชบัญ ญั ติร ะเบี ย บ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉับบที่ 7 พ.ศ. 2551) ส่วนการแต่งตั้งยศทหารให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงกลาโหมกาหนดตามพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2494 และ ฉบับที่
7 พ.ศ. 2505[

