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 ห้วงการรับสมคัรห้วงการรับสมคัร  รอบที่ รอบที่ ๒๒ ผู้ที่จะรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อช้ันปีท่ี ๔-๕ ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 คุณสมบัตขิองผู้สมคัรและรายงานตวัฯคุณสมบัตขิองผู้สมคัรและรายงานตวัฯ    
๑. มีสถานภาพเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย ๕๘  
๒. มีสถานภาพเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้ยื่นเร่ืองขอรอรับสิทธิไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

รายการปฏิบัติ 
 

 

สถานที่ติดต่อ 

จ. ๑๐ - อ. ๑๑  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.และ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

นศท.เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ ๔            
๑. เข้าสู่ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th เพื่อบันทึกข้อมูลฯ 
(ระบบเปิดให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันท่ี ๕-๑๔ ส.ค.๕๘) 
๒. ยื่นหลักฐาน/เอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
โดยเตรียมเอกสารตามตารางด้านล่างก าหนดการนี ้
(ส าหรับ นศท.ชาย ควรน าส าเนาใบส าคัญ สด.๙ มาด้วย 
เนื่องจากต้องอ้างอิงข้อมูลภูมิล าเนาทหารของตนเอง) 

 
 

     กองกิจการนิสิต ช้ัน ๒ ห้อง ๒๑๒  
     อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
     มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุร ี
      ***ติดต่องานในวันเวลาราชการ ให้แต่งกายด้วย  
          ชุดนิสิต และ/หรือ ชุดสุภาพ เท่าน้ัน*** 
      (ส าหรับนิสิตวิทยาเขตจันทบุรี  
       ให้ตดิตอ่ ณ งานกจิการนิสติ ม.บูรพา  
       วิทยาเขตจันทบุรี) 

พฤ. ๑๓ - ศ. ๑๔  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

นศท.เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ ๕  
ปฏิบัติตามขั้นตอนแบบเดียวกับ นศท.ช้ันปีท่ี ๔ 

พ. ๒๗ - พฤ. ๒๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

นศท.ช้ันปีท่ี ๔-๕ รับแบบรายงานตัวและหลักฐานคืน                     

พฤ. ๒๐             
เวลา ๐๗.๔๕ น. 

รายงานตัวและช าระเงิน (ปี ๔ จ านวน ๑,๑๘๐ บาท  
ปี ๕ จ านวน ๘๐ บาท)   นศท.แต่งกายด้วยชุดฝึกและต้องตัดผม
ให้ถูกต้องตามระเบียบการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร 

      ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
      มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ ค่ายนวมินทราชินี  
      ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร ี

ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อช้ันปี ๔ ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  จะต้องยื่นเร่ืองขอรอรับสิทธ ิเพื่อรักษาสิทธิของตน                
ในการเข้าฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาปีถัดไป (คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙)   หากไม่ยื่นเร่ืองขอรอรับสิทธิ  จะไม่สามารถรายงานตัวฝึกฯในปีถัดไปได้ 

 หลักฐานการรายงานตัวฯ ต่อช้ันปีที่ ๔ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี ้

ประเภทท่ี ๑ ในเขตพืน้ท่ีมณฑลทหารบกท่ี ๑๔ (มทบ.๑๔)  

จังหวัดชลบุร ีระยอง จันทบุร ีและตราด 

  ประเภทท่ี ๒ โอนย้ายสถานศึกษา  

นอกเขตพืน้ท่ีมณฑลทหารบกท่ี ๑๔ (มทบ.๑๔) 

๑. ส าเนาทะเบียนบ้านของ นศท. จ านวน ๑ ฉบับ ๑. หนังสือรับรองว่าส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓ และส าเนา ๑ ฉบับ  

(ลงนามรับรองโดยผู้บังคับศูนยก์ารฝึกฯ นศท. มทบ./หน่วยการฝึก นศท.จทบ.ฯ)  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ นศท. จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๑ ฉบับ ๒. ส าเนาแบบ รด. ๒๕ (ประกาศผลสอบ “ได้”,“ตก”) จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)  

๔. ส าเนาใบ ปพ ๑:พ (วุฒิการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ/หรือ           

วุฒิการศกึษาสายอาชีพ (ปวช./ปวส.) จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของ นศท. จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ นศท. จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล จ านวน ๒ ฉบับ (ถ้ามี) ๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๑ ฉบับ 

๖. รูปถ่ายชุดฝึก (ส)ี (ไม่สวมหมวกและแว่นตา) ขนาด ๓๔ ซ.ม. จ านวน ๒ รูป ๖. ส าเนาใบ ปพ ๑:พ (วุฒิการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ/หรือ           

สายอาชีพ (ปวช./ปวส.) จ านวน ๑ ฉบับ หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายเอกสารมา ให้รับรองส าเนาถูกต้อง

และลงลายมือชื่อก ากับด้วย ๗. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล จ านวน ๒ ฉบับ (ถ้ามี) 

๘. รูปถ่ายชุดฝึก (ส)ี (ไม่สวมหมวกและแว่นตา) ขนาด ๓๔ ซ.ม. จ านวน ๒ รูป 

หลักฐานการรายงานตัวฯ เพื่อเลื่อนขึ้นชั้นปีที่ ๕ ดังนี ้

ประกาศ ณ วันที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘         กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุร ีโทร. ๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. รูปถ่ายชุดฝึก (ไม่สวมหมวกและแว่นตา) ขนาด ๓๔ ซ.ม. จ านวน ๑ รูป ๔. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล จ านวน ๒ ฉบับ (ถา้มี) 

รอบที่ ๒ 

http://affairs.buu.ac.th/


 

  
ขัน้ตอนการเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิตขัน้ตอนการเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต  
เรื่อง การสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘เรื่อง การสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  จงัหวัด  ชลบุรี  รหัสสถานศึกษา  ๐๑๔๐๘๑๐๐๑สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  จงัหวัด  ชลบุรี  รหัสสถานศึกษา  ๐๑๔๐๘๑๐๐๑   
 

                                                         ************************** 
 

๑. เข้าสู่ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต hhttttpp::////aaffffaaiirrss..bbuuuu..aacc..tthh  
 

 
๒. เลือกหัวข้อ SSttuuddeenntt  LLooggiinn ใส่รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

 

ส าหรับนิสิตใหม่ รหัส ๕๘ ให้ใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับในระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
(http://smartreg.buu.ac.th) 

 
 
๓. เลือกหัวข้อ “การทหาร” จากนั้นเลือก “ข้อมูลสมัครเรียนวิชาทหาร” ให้นิสิตบันทึกข้อมูลสมัครเรียนวิชาทหาร 

โดยเลือกปีการศึกษา ๒๕๕๘ กรอกเลขประจ าตัว นศท. ของตนเอง (รหัส ๑๐ หลัก) และกรอกประวัติส่วนตัว            
เลือกหัวข้อประเภทการรายงานตัว “เลื่อนชั้น” จากนั้นกรอกข้อมูลในหัวข้อ “บันทึกประวัตินักศึกษาวิชาทหาร”          

ตามความเป็นจริง  แล้วจึงกดปุ่ม “บันทึก” 
ค าแนะน า  ค าว่า “สถานศึกษา”และ“สถานศึกษาวิชาทหาร” หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ นศท.ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา-

ตอนปลาย และ/หรือ สายอาชีพ ปวช./ปวส. (ไม่ใช่หน่วยราชการของทางทหารที่มีหน้าท่ีในจัดการฝึกวิชาทหารให้แก่ นศท.) 
“ภูมิล าเนาทหาร” ให้ดูในส าเนาใบส าคัญ แบบ สด.๙ ท่ีนิสิตไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ/ส านักงานเขต 

 
 

๔. สั่งพิมพ์ (print) โดยพิมพ์เอกสารด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน ไฟล์ PDF 
ไม่ตกขอบหน้ากระดาษและใช้กระดาษสีฟ้าอ่อน ขนาด ๗๐ แกรมในการพิมพ์  

(ห้ามใช้สีอ่ืน เนื่องจากการรายงานตัวของแต่ละสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี จะแยกใช้สีตามกลุ่มวัน ) 
(นิสิตสามารถขอรับกระดาษสีฟ้าอ่อน ขนาด ๗๐ แกรมได้ที่ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และ/หรือ ซื้อด้วยตนเองก็ได้) 

 
 

๕. ติดรูปถ่ายชุดฝึก นศท. (สีเขียวเข้ม) และ/หรือ รูปนิสิต ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้วครึ่ง)  
ลงในแบบรายงานตัว (รด.๒) ตรงหัวมุมซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยม ให้เรียบร้อย  

 
 

๖. ส่งแบบรายงานตัว นศท.ฯ พร้อมทั้งแนบส าเนาหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวฯ (แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ ๑๔ และแบบโอนย้ายสถานศึกษา) มาให้ครบถ้วน  

นศท.ลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้รายงานตัว” และ “เจ้าของประวัติ” ในแบบ รด.๒  
(ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง เฉพาะเอกสารที่ผ่านการถ่ายเอกสาร  

ส่วนเอกสารตัวจริงนั้นไม่ต้องลงลายมือชื่อรับรองฯ) 
 
 

๗. ตรวจทานรายการเอกสารทั้งหมดแล้วน ามาส่ง ณ ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๒ กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  
ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ข้อควรระวัง  การถ่ายส าเนาเอกสารต้องมีความชัดเจนของตัวอักษร ไม่เลือนลางหรืออ่านข้อมูลไม่ได้ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องไม่หมดอายุ  

 
 
 
 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  โทร. ๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑ 

 

http://affairs.buu.ac.th/
http://smartreg.buu.ac.th/


. 

 

 

๑. เอกสารทุกอย่างที่ผ่านการถ่ายเอกสาร  ต้องรับรองว่าได้ท าส าเนาเอกสารน้ันอย่างถูกต้อง โดยเขียนข้อความใน

บรรทัดแรกดังนี้   “ส าเนาถูกต้อง”  และอาจจะเขียนบอกวัตถูประสงค์ด้วยว่าใช้เพื่อท าธุรกรรมเกี่ยวกับอะไร  

๒. บรรทัดถัดลงมาให้ลงลายมือชื่อ มี ๒ แบบคือ เขียนชื่อ-นามสกุล และแบบใช้ลายเซ็น 

๓. บรรทัดถัดลงมา ให้เขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง  ใส่ค าน าหน้าชื่อ (ได้แก่ นาย นาง นางสาว) และ  

ต้องมีเคร่ืองหมายวงเล็บคุมหน้าชื่อตัวและปิดท้ายนามสกุล 

ตัวอย่าง 

       ส ำเนำถูกต้อง 

                        รักชาต ิ   วฒันาถาวร 

                     (นายรักชาติ  วัฒนาถาวร) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             ส ำเนำถูกต้อง 

                         

                   (นายรักชาติ  วัฒนาถาวร) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. ๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑ 

เว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th 
 
 

แบบนี้ใช้ลายเซ็นในการรับรองส าเนาถูกต้อง 
แทนการเขียนชื่อ-นามสกุล 
ขอให้สังเกตการใช้เคร่ืองหมายวงเล็บด้วย (_____) 


