
  
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด ชลบุรี  รหัส ๐๑๔๐๘๑๐๐๑สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด ชลบุรี  รหัส ๐๑๔๐๘๑๐๐๑ 

 
 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา 
 

 

รายการปฏิบัติ 
 

 

สถานที่ติดต่อ 

๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.และ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

๑. เข้าสู่ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต 
http://affairs.buu.ac.th เพื่อบันทึกข้อมูลการรอรับสิทธิ 
โดยแจ้งว่านิสิตประสงค์จะฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อช้ันปีท่ี ๒, ๓, 
๔, หรือ ๕ และเลือกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันท่ี ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘) 
๒. ยื่นหลักฐาน/เอกสารการขอรอรับสิทธิโดยเตรียมเอกสาร
ตามตารางด้านล่างก าหนดการนี ้

 

     กองกิจการนิสิต ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๒  
     อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
     มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุร ี
      ***ติดต่องานในวันเวลาราชการ ให้แต่งกาย 
          ด้วยชุดนิสิต และ/หรือ ชุดสุภาพ เท่านั้น*** 
      (ส าหรับนิสิตวิทยาเขตจันทบุรี  
       ให้ตดิตอ่ ณ งานกจิการนิสติ ม.บูรพา  
       วิทยาเขตจันทบุรี) ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
รับส าเนาหลักฐานการขอรอรับสิทธิ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลใน
การรายงานตัวฯในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ช่วงประมาณเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

หลักฐานการขอรอรับสิทธิฯ เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ ๒-๓  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.) ชั้นปีที่สูงสุดที่ผ่านมา  

และส าเนา ๑ ฉบับ และ/หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ นศท. จ านวน ๑ ฉบับ 

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

๗. ส าเนาใบ สด.๙ จ านวน ๔ ฉบับ ๗. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล จ านวน ๒ ฉบับ (ถ้ามี) 

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

๙. ส าเนาใบ สด.๙ จ านวน ๔ ฉบับ 
 

หลักฐานการขอรอรับสิทธิฯ เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 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  

และ/หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ จ านวน ๑ ฉบับ ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ นศท. จ านวน ๑ ฉบับ 

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

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

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

หมายเหตุ เอกสารท่ีผ่านการถ่ายเอกสาร ให้นสิติรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับหมายเหตุ เอกสารท่ีผ่านการถ่ายเอกสาร ให้นสิติรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับ  

  

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


  
ขัน้ตอนการเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาขัน้ตอนการเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  

เรื่อง การขอรอรับสิทธิเพ่ือฝึกวิชาทหาร (รด.) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙เรื่อง การขอรอรับสิทธิเพ่ือฝึกวิชาทหาร (รด.) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙   
********************************  

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

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

 

 
 
๓. เลือกหัวข้อ “การทหาร” จากนั้นเลือก “ข้อมูลสมัครเรียนวิชาทหาร” ให้นิสิตบันทึกข้อมูลสมัครเรียนวิชาทหาร 

โดยเลือกปีการศึกษา ๒๕๕๘ กรอกเลขประจ าตัว นศท. (รหัส ๑๐ หลัก) และกรอกประวัติส่วนตัว /  
ประเภทการรายงานตัว เลือกหัวข้อ “รอรับสิทธิ” จากนั้นกรอกข้อมูลในหัวข้อ “บันทึกประวัตินักศึกษาวิชาทหาร” 

กรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริง แล้วจึง click เลือก “บันทึก” 
ค าแนะน า  ค าว่า “สถานศึกษา”และ“สถานศึกษาวิชาทหาร” หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ นศท.ส าเร็จการศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ/หรือ สายอาชีพ ปวช./ปวส. (ดังน้ันจึงไม่ใช่หน่วยราชการทางทหารที่จัดการฝึกวิชาทหาร) 

“ภูมิล าเนาทหาร” ให้ดูในส าเนาใบส าคัญ แบบ สด.๙ 
ข้อ ๘.๒ กรอกข้อมูลชื่อ-สกุลของบุคลลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  

 
 

๔. สั่งพิมพ์ (print) แบบรายงานตัว (แบบ รด.๒) โดยพิมพ์เอกสารด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน  
ไฟล์ PDF ไม่ตกขอบหน้ากระดาษและใช้กระดาษสีฟ้าอ่อน ขนาด ๗๐-๘๐ แกรม ในการสั่งพิมพ์ (print) 

(ห้ามใช้สีอื่น เนื่องจากการรับสมัครและรายงานตัวของแต่ละสถานศึกษาใน จ.ชลบุรี จะแยกใช้สีกระดาษ
ตามกลุ่มวัน) 

(นิสิตสามารถขอรับกระดาษสีฟ้าอ่อน ขนาด ๗๐ แกรมได้ที่ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และ/หรือ ซ้ือด้วยตนเองก็ได้) 

 
 

๕. ติดรูปถ่ายชุดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด ๓x๔ ซม. (๑ นิ้วครึ่ง) ลงใน แบบ รด.๒  
ตรงหัวมุมซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อย  

 
 

๖. ส่งแบบรายงานตัว (แบบ รด.๒) พร้อมท้ังแนบส าเนาหลักฐานที่ใช้ในการขอรอรับสิทธิ  
(แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ในพื้นที่รับผิดชอบของ มทบ.๑๔ และประเภทโอนย้ายสถานศึกษา)  

นศท.ลงลายมือช่ือในช่อง “ผู้รายงานตัว” และ “เจ้าของประวัติ” ในแบบ รด.๒ 
 
 

๗. ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารแล้วน ามาส่ง ณ กองกิจการนิสิต ช้ัน ๒ ห้อง ๒๑๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (โปรดแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกต้องตามระเบียบฯ) 

 
ข้อควรระวัง การถ่ายส าเนาเอกสารต้องมีความชัดเจนของตัวอักษร ไม่เลือนลาง  

และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องไม่หมดอายุ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

