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พระราชบัญญัติ 

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.๒๕๒๑ 

.................................................. 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
เป็นปีที่ ๓๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเคร่ืองแบบผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า "พระราชบัญญัติเครือ่งแบบ นักศึกษาวิชาทหารและ
เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑" 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป [รก.๒๕๒๑/๘๗/๑๓/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๑]  
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
  "เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร" หมายความว่า เครื่องแบบทั้งหลาย ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงให้นักศึกษาวิชาทหารแต่ง 
  "เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร" หมายความว่า เครื่องแบบ ทั้งหลายที่กําหนดใน
กฎกระทรวงให้ผู้กํากับนักศกึษาวิชาทหาร ผู้ช่วย ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หรอืผู้กํากับนักศึกษาวิชา
ทหารพิเศษแต่ง  
  มาตรา ๔ ประเภท ชนิด และลักษณะของเคร่ืองแบบนักศึกษา วิชาทหารหรือเคร่ืองแบบผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารว่าจะสมควรอย่างไร  แต่งได้ในโอกาสใด และเง่ือนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่
กําหนดใน กฎกระทรวง  
  มาตรา ๕ ผู้ใดไมม่ีสทิธิแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารหรือ เครื่องแบบผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร แต่งหรือแต่งเลียนเคร่ืองแบบ นักศึกษาวิชาทหาร หรือเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชา
ทหาร โดย เจตนาให้ผู้อ่ืนหลงเช่ือว่าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กํากับนักศึกษา วิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กํากับ
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นักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้กํากับนักศึกษา วิชาทหารพิเศษ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือ ปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้กระทําได้กระทําภายใน เขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎ
อัยการศึกหรือในเวลาสงคราม หรือเพ่ือกระทํา ความผิดทางอาญา ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงห้าปี 
หรือปรับ ต้ังแต่สองพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  
  มาตรา ๖ ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม พระราชบัญญัติน้ี และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม พระราชบัญญติัน้ี 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้  
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์  
          นายกรัฐมนตรี  
 __________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจาก ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วย
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเคร่ืองแบบ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร สมควรกําหนดเครื่องแบบ
นักศึกษาวิชาทหาร และเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารขึ้นและมีบทบัญญัติคุม้ครองเพ่ือ มิให้บุคคล
อ่ืนผู้ไม่มีสทิธิแต่งเคร่ืองแบบหรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบ นักศึกษาวิชาทหาร หรือเคร่ืองแบบผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร จึงจําเป็น ต้องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
และเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
-------------------------  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชา
ทหารและเครือ่งแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎ 
กระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลกิกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษา
วิชาทหารและเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 ข้อ ๒ ประเภท ชนิด และลักษณะของเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารและเคร่ืองแบบผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนโอกาสและเง่ือนไขในการแต่งเคร่ืองแบบ 
ให้เป็นไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
  

หมวด ๑ 
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารชาย 

ส่วนที่ ๑ 
ประเภทของเคร่ืองแบบ 

  
 ข้อ ๓ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารชาย มี ๒ ประเภท คือ 
   (๑) เครื่องแบบปกติ 
   (๒) เครื่องแบบฝึก 
 ข้อ ๔ เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
   (๑) หมวกหนีบสีกากีแกมเขยีว 
   (๒) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว 
   (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ 
   (๔) เขม็ขัดสีกากีแกมเขียว 
   (๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผกูเชือก 
  ข้อ ๕ เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
    (๑) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
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    (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 
    (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก 
    (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
    (๕) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๒ 

ชนิดและลักษณะของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๖ หมวก มี ๓ ชนิด คือ 
  (๑) หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว มีสาบโดยรอบป้ายเฉียงจากทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย และ
ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้า ๔ ซม. มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กริมบนของสาบหมวกมี
ขลิบ กว้าง ๐.๕ ซม. ทําด้วยแถบสีนํ้าเงินเข้ม 
  (๒) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว เป็นหมวกทรงกลมทําด้วยผ้าสักหลาด หรือเสิรจ์ หรือวัตถุ
เทียมเสิร์จสีกากีแกมเขียว ไมม่ีตะเข็บ ขอบหมวกหุ้มด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา กว้าง ๑ ซม. ด้านหน้า
ข้างซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้าหมวกขนาดใหญ ่
  (๓) หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกม เขียวของทหารบก ใน
บางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได้ 
  ข้อ ๗ เสื้อ ม ี๒ ชนิด คือ 
  (๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขยีวแขนยาว เป็นเสื้อคอพับตัวเสื้อผ่าอกตลอดมี สาบกว้าง ๓ ซม. ทีค่อ
และแนวสาบมดุีม ๖ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุมที่อกมกีระเป๋าปะข้างละ ๑ 
กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็น
รูปตัดพองาม ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลม
แบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. ทาํด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อน้ีให้สอดชายเสื้อไว้ภายใน
กางเกง และใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสกีากีแกมเขียวหรือสขีาวประกอบด้วย 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว เป็นเสื้อคอเปิด ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด 
ไม่มีสาบ ที่คิดและแนวอกมีดุม ๖ ดุม แขนยาวรูปทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋าไม่มีแถบ 
มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ดุม
ทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม. ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว ชายเสือ้ตัดตรงไม่มีเว้า เมื่อ
สวมเสื้อน้ีใหส้อดชายเสื้อไว้ ภายในกางเกง และใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย การ
พับแขนเสื้อกระทํา ได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราวถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้าง
ประมาณ ๗ ซม. 
  ข้อ ๘ กางเกง มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า 
๑๘ ซม. และไม่เกิน ๒๖ ซม. ขอบเอวมหี่วงสําหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ๗ ห่วง ทําด้วยผ้าสี
เดียวกับกางเกง ที่แนวตะเขบ็กางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็น
กระเป๋าเจาะก็ได้ 
  (๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบ
ปกติ เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๕

ก้นกระเป๋าตัดตรง และด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม มีปกกระเป๋า
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดําหรือรองเท้าเดินป่า 
ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้า 
  ข้อ ๙ เขม็ขัดสีกากีแกมเขียว ทําด้วยด้ายหรือไนล่อนถักสีกากีแกมเขียวกว้าง ๓ ซม. หัวเข็มขัดทาํ
ด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนปลายมน กว้าง ๓.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. พ้ืนเกลี้ยง มีรูป 
เครื่องหมายกรมการรักษาดินแดนอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์ดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัว เข็มขัด ไม่มีเข็มสําหรับสอดรู 
ปลายสายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง ๑ ซม. ใช้คาดทับ ขอบกางเกงโดยให้สายเข็มขัดสอดไว้ภายในห่วง
กางเกง 
  ข้อ ๑๐ รองเท้า มี ๓ ชนิด คือ 
  (๑) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํามีรูสําหรับร้อยเชือกไม่
น้อยกว่าสองคู่ และไม่เกินหกคู่ ส้นใหญแ่ละสูงพอสมควร 
  (๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก เว้นแต่มีหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังหุ้มเลยข้อเท้าประมาณครึ่งน่อง มีรูสําหรับร้อยเชือกมากกว่าหกคู่ 
  (๓) รองเท้าเดินป่า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา เว้นแต่ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดําประกอบผ้าสีกากีแกมเขียว 
  รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย 
  ข้อ ๑๑ ถุงเทา้ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ถุงเท้าสีดํา ใช้ประกอบรองเท้าหุ้มส้นสดํีา ชนิดผูกเชือก รองเท้า สูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้า
เดินป่า 
  (๒) ถุงเท้าสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
อินทรธนู เคร่ืองหมาย และปา้ยช่ือ 

 
  ข้อ ๑๒ อินทรธนู เป็นอินทรธนูอ่อนทําด้วยผ้าชนิดและสเีดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจาก
ทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๕ ซม. เย็บติดกับไหล่เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว 
ด้านคอ กว้าง ๔ ซม. ตอนปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม บนอินทรธนูไม่มีรอยเย็บเป็นลวดลาย 
  ข้อ ๑๓ เครื่องหมายช้ันปีการศึกษา เป็นตัวเลขไทย สูง ๑ ซม. ทําด้วยโลหะสีทองตัวแบนติดที่แนว
กลางอินทรธนูทั้งสองข้าง ให้ด้านบนของตัวเลขอยู่ทางด้านคอห่างจากตะเข็บไหล่เสื้อ ๑ ซม. เมื่อแต่ง
เครื่องแบบฝึก ให้ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย ให้ฐานของตัวเลขขนานกับปกเสื้อ
ด้านหน้า ห่างจากขอบปก ๒.๕ ซม. 
  ถ้าประดับเคร่ืองหมายตําแหน่งในขณะเดียวกัน ให้ติดเคร่ืองหมายตามข้อน้ี ตรงแนวกลางปลอก
อินทรธนู 
  ข้อ ๑๔ เครือ่งหมายตําแหน่ง เป็นปลอกอินทรธนู ทําด้วยผ้ารูปห้าเหลี่ยมขนาดยาว ๔ ซม. ใช้
ประดับที่อินทรธนูทั้งสองข้างและมีสีตามตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
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  (๑) ตําแหน่งหัวหน้าหมู่ สีเขียว 
  (๒) ตําแหน่งหัวหน้าหมวด สีแดง 
  (๓) ตําแหน่งหัวหน้ากองร้อย สีฟ้า 
  เมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึก ใหท้ําด้วยผ้า หรือปักด้วยไหมหรือด้ายเป็นรูปย่อปลอกอินทรธนู สีตาม
ตําแหน่ง ขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. สูง ๓ ซม. ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย ให้ฐานของเครื่องหมายอยู่แนวกลางและ
ขนานกับขอบปกเสื้อด้านหน้า มีระยะห่างจากขอบปกเสื้อ ๑.๕ ซม. ด้านมุมแหลมของเครื่องหมายช้ีขึ้น
ทางด้านคอ 
  ข้อ ๑๕ เครือ่งหมายสังกัดจังหวัด เป็นรูปอักษรย่อช่ือของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทําด้วยโลหะสีทอง ตัวอักษรแบนสูง ๑.๒ ซม. ติดที่แนวกลางปกเสื้อคอพับสีกากี
แกมเขียวแขนยาวด้านซ้าย ห่างจากขอบปกเสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม. และให้ฐานของตัวอักษรขนานกับขอบ
ปกเสื้อด้านข้าง เมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึกให้ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองตรงแนวกลางเหนือกระเป๋าเสื้อคอเปิด
สีกากีแกมเขียวด้านซ้าย ห่างจากขอบ กระเป๋าด้านบน ๒ ซม. 
  นักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหารที่ต้ังอยู่ในจังหวัดใดให้ใช้อักษรย่อช่ือ ของจังหวัดน้ัน 
  ข้อ ๑๖ เครื่องหมายสังกัดกรมการรักษาดินแดน เป็นรูปเคร่ืองหมายกรมการรักษาดินแดนทําด้วย
โลหะสีทอง กว้าง ๒.๕ ซม. สงู ๔ ซม. ติดทีป่กเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาวด้านขวา ห่างจากขอบปก
เสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม. ให้ส่วนล่างของเคร่ืองหมายขนานกับขอบปกเสื้อด้านข้าง เมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึก ให้
ปักด้วยไหมหรือด้ายสี่เหลืองที่ปกเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีวด้านขวา ให้ส่วนล่างของเคร่ืองหมายขนานกับ
ขอบปกเสื้อด้านหน้า 
  ข้อ ๑๗ เครือ่งหมายสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นรูปเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ ์ ของสถานศึกษา
วิชาทหารซึ่งนักศึกษาวิชาทหารสังกัดอยู่ทําด้วยผ้าพิมพ์หรือปัก ลักษณะและสีตามเคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณ์ของสถานศึกษาวิชาทหาร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๕ ซม. และไม่เกิน ๘.๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
๘.๕ ซม. และไม่เกิน ๑๐ ซม. ถ้าเป็นวงกลมหรือด้านเท่าให้มีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางหรือด้านเท่าไม่น้อยกว่า 
๘ ซม. และไม่เกิน ๙ ซม. ใช้กับเคร่ืองแบบปกติและเคร่ืองแบบฝึก โดยเย็บติดที่ต้นแขนเสื้อด้านขวาของเสื้อ
คอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว หรือเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว ห่างจากตะเข็บไหล่ ๒ ซม. 
  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ห้ามใช้ลักษณะและสีเป็นแถบธงชาติหรือใช้ภาษาต่างประเทศ 
  ข้อ ๑๘ เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนดหรืออนุญาตให้ติดได้ 
  ข้อ ๑๙ ป้ายช่ือ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ป้ายช่ือโลหะ ทําด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. พ้ืนด้านหน้าเป็น
สีดํา มีอักษรตัวบรรจงสีเงินเป็นช่ือตัวและช่ือสกุลตัวอักษรสูง ๐.๘ ซม. ติดที่ก่ึงกลางอกเสื้อเหนือปกกระเป๋า
เสื้อด้านขวาของเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาวห่างจากปกกระเป๋าเสื้อ ๑ ซม. 
  (๒) ป้ายช่ือผ้า ทําด้วยผ้าสีดํา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๓ ซม. ยาวเท่ากับความกว้างของปาก
กระเป๋าเสื้อ ช่ือตัวและช่ือสกุลปักด้วยไหมหรือด้ายเป็นอักษรตัวบรรจงสี เหลืองสูง ๐.๘ ซม. เย็บติดกับอก
เสื้อชิดกับด้านบนของปกกระเป๋าเสื้อด้านขวาของเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 

 
หมวด ๒ 

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหญิง 
ส่วนที่ ๑ 
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ประเภทของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๒๐ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหญิง มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑) เครื่องแบบปกติ 
  (๒) เครื่องแบบฝึก 
  ข้อ ๒๑ เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกแกป๊ทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว 
  (๓) กระโปรงสีกากีแกมเขียว 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก 
  ข้อ ๒๒ เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 
  (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๒ 

ชนิดและลักษณะของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๒๓ หมวก มี ๓ ชนิด คอื 
  (๑) หมวกแกป๊ทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว มีปีกโดยรอบพอสมควรด้านข้างทั้งสองข้างพับขึ้น
เล็กน้อย ก่ึงกลางด้านหน้ามีตราหน้าหมวกขนาดใหญ่ มผี้าพันหมวกทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีนํ้าเงินเข้ม 
ขนาดกว้าง ๓ ซม. ตราหน้าหมวกทําด้วยโลหะสีทอง 
  (๒) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกทรงอ่อน สีกากี 
แกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  (๓) หมวกเหลก็สีกากีแกมเขยีว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวของทหารบก ใน
บางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได้ 
  ข้อ ๒๔ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) เสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบทีค่อและแนวอกมีดุม ๕ ดุม 
แขนเสื้อยาวรัดข้อมือขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่ไหลท่ัง้สองข้างมีอินทรธนูอ่อน ขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อ
ข้างละ ๑ ดุม จากอินทรธนูตามแนวด่ิงถึงชายเสื้อทั้งสองข้าง ตีเกล็ดข้างละ ๕ เกล็ดพองาม ใช้ผูกคอซอง
ด้วยผ้าสีกากีแกมเขียว ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อน้ีให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรง
สีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิด 
สีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๒๕ กระโปรงและกางเกง มีดังน้ี คือ 
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  (๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควรมีจีบพับทบ ๒ ใน ๓ ของกระโปรงทางก่ึงกลาง
ด้านหน้าและด้านหลังขอบกระโปรง กว้าง ๑.๕ น้ิว มีห่วงสําหรับสอดเข็มขัดกว้างไม่เกิน ๑ ซม. ด้านหน้า ๒ 
ห่วง ด้านหลัง ๒ ห่วง มีกระเป๋าด้านหน้าทั้ง สองข้าง เป็นกระเป๋าเจาะเฉียง 
  (๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกง ขายาวสีกากีแกมเขียวแบบ
ฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๒๖ เข็มขดัสีกากีแกมเขยีว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดสีกากีแกมเขียว ของนักศึกษาวิชา
ทหารชาย ใช้คาดทับขอบกระโปรงหรือกางเกงโดยให้สายเข็มขัดสอดไว้ภายในห่วงกระโปรงหรือกางเกง 
  ข้อ ๒๗ รองเท้า มี ๓ ชนิด คือ 
  (๑) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสดํีาส้นใหญ่พอสมควร สูง
ไม่เกิน ๕ ซม. 
  (๒) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดําของนักศึกษาวิชาทหาร
ชาย 
  (๓) รองเท้าเดินป่า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเดินป่าของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย 
  ข้อ ๒๘ ถุงเทา้ มี ๒ ชนิด คอื ชนิดสีดํา และชนิดสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบ 
รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๓ 

อินทรธนู เคร่ืองหมาย และปา้ยช่ือ 
 

  ข้อ ๒๙ อินทรธนู เป็นอินทรธนูอ่อนทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจาก
ทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล ่กว้าง ๔ ซม. เย็บติดกับไหล่เสื้อ สีขาวปกคอบัวมนแขนยาว ด้าน
คอกว้าง ๓ ซม. ตอนปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม บนอินทรธนูไม่มีรอยเย็บเป็นลวดลาย 
  ข้อ ๓๐ เครือ่งหมายช้ันปีการศึกษา ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายช้ัน ปีการศึกษา
ของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๑ เครือ่งหมายตําแหน่ง ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายตําแหน่งของนักศึกษา
วิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๒ เครือ่งหมายสังกัดจังหวัด ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายสังกัดจังหวัดของ
นักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๓ เครื่องหมายสังกัดกรมการรักษาดินแดน ลักษณะและการใช้เดียวกับเคร่ืองหมายสังกัด
กรมการรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๔เครื่องหมายสถานศึกษาวิชาทหาร ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายสถานศึกษา
วิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๓๕ เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนดหรืออนุญาตให้ติดได้ 
  ข้อ ๓๖ ป้ายช่ือ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ป้ายช่ือโลหะ ลักษณะเช่นเดียวกับป้ายช่ือโลหะของนักศึกษาวิชา ทหารชาย 
ติดก่ึงกลางอกเสื้อด้านขวาของเสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว 
  (๒) ป้ายช่ือผ้า ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับป้ายช่ือผ้าของนักศึกษาวิชาทหารชาย 
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หมวด ๓ 
เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 

ส่วนที่ ๑ 
ประเภทของเคร่ืองแบบ 

 
  ข้อ ๓๗ เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชา ทหารชาย และผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษชาย มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑) เครื่องแบบปกติ 
  (๒) เครื่องแบบฝึก 
  ข้อ ๓๘ เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรอืหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขยีว 
  (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก หรือรองเท้าหุ้มข้อสีดํา 
  ข้อ ๓๙ เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 
  (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๒ 

ชนิดและลักษณะของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๔๐ หมวก มี ๔ ชนิด คอื 
  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว มตีราหน้าหมวกขนาดใหญ่และมีเครื่อง 
ประกอบ คือ 
  (ก) กระบัง ทาํด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
  (ข) สายรัดคาง กว้าง ๑ ซม. ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม หนังสีดํา  ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสี
ทองขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม 
  (ค) ผ้าพันหมวก ใช้สักหลาดสีนํ้าเงินเข้มกว้าง ๔ ซม. 
  (๒) หมวกหนีบสีกากีแกมเขยีว มีสาบโดยรอบป้ายเฉียงจากทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย และ
ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้า ๔ ซม. มีตราหน้าหมวกขนาดเล็กริมบนของสาบหมวกมี
ขลิบ กว้าง ๐.๕ ซม. ทําด้วยแถบสีนํ้าเงินเข้มยกด้ินทอง 
  (๓) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว เป็นหมวกทรงกลมทําด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จ หรอืวัตถุเทียม
เสิร์จสีกากีแกมเขียว ไม่มีตะเข็บ ขอบหมวกหุ้มด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา กว้าง ๑ ซม. ด้านหน้าข้าง
ซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้าหมวกขนาดใหญ ่
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  (๔) หมวกเหลก็สีกากีแกมเขยีว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวของทหารบก ใน
บางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได้ 
  ข้อ ๔๑ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขยีว เป็นเสื้อคอพับ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง๓ ซม. ที่คอและแนว
สาบมีดุม ๖ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มี
แถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม 
ที่ไหล่ทั้งสองขา้งมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดส้นผ่า
ศูนย์กลาง ๑ ซม. ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อน้ีให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง และใช้เสือ้ยืด
คอกลมแขนสัน้สีกากีแกมเขยีวหรือสีขาวประกอบด้วย 
  ในบางโอกาสเสื้อแบบน้ีจะใช้แขนสั้นเพียงขอ้ศอกก็ได้ 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว เป็นเสื้อคอเปิด ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด 
ไม่มีสาบ ที่คอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม แขนยาวรูปทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋าไม่มีแถบ 
มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋า และปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ดุม
ทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง๒ ซม. ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว ชายเสื้อตัดตรงไม่มีเว้า เมื่อ
สวมเสื้อน้ีใหส้อดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง และใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย              
ในบางโอกาสที่ไม่เป็นพิธีการจะสวมโดยพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้โดยพับกว้างประมาณ                
๗ ซม. 
  ข้อ ๔๒ กางเกง มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อย
กว่า ๒๔ ซม. และไม่เกิน ๒๘ ซม. ขอบเอวมีห่วงสําหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ๗ ห่วง ทาํด้วยผ้าสี
เดียวกับกางเกง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และมีกระเป๋าหลังเป็น
กระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า 
  (๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกง ขายาวสีกากีแกมเขียวแบบ
ปกติ เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก 
ก้นกระเป๋าตัดตรง ด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม มีปกกระเป๋าเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า ให้
สอดปลาย ขากางเกงไว้ภายในรองเท้า 
  ข้อ ๔๓ เข็มขดัสีกากีแกมเขยีว ทําด้วยด้ายหรือไนล่อนถักสีกากีแกมเขยีวกว้าง ๓ ซม. หัวเข็มขัด
ทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๓.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. พ้ืนเกลี้ยง มีรูป
เครื่องหมายกรมการรักษาดินแดนอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์ดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัว เข็มขัดไม่มเีข็มสําหรับสอดรู 
ปลายสายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง ๑ ซม. ใช้คาดทับขอบกางเกงโดยให้สายเข็มขัดสอดไว้ภายในห่วง
กางเกง 
  ข้อ ๔๔ รองเท้า มี  ๔ ชนิด คือ 
  (๑) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
  (๒)  รองเท้าหุ้มข้อสีดํา  ทาํด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
  (๓) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าหุ้มส้นสีดําชนิดผูกเชือก เว้นแต่มีหนังหรือ
วัตถุเทียมหนังหุ้มเลยข้อเท้าประมาณคร่ึงน่อง มีรูสําหรับรอ้ยเชือกมากกว่าหกคู่ 
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ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๑๑

  (๓) รองเท้าเดินป่า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา เว้น แต่ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดําประกอบผ้าสีกากีแกมเขียว 
  รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย 
  ข้อ ๔๕ ถุงเทา้ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ถุงเท้าสีดํา ใช้ประกอบรองเท้าหุ้มส้นสดํีา ชนิดผูกเชือกรองเท้าหุ้มข้อสีดํารองเท้า สูงครึ่งน่อง
สีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 
  (๒) ถุงเท้าสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๓ 

อินทรธนู เคร่ืองหมาย และปา้ยช่ือ 
 

  ข้อ ๔๖ อินทรธนู มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) อินทรธนูอ่อน ทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทาง
คอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๕ ซม. เย็บติดกับไหล่เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวด้านคอ กว้าง ๔ ซม. ตอน
ปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม  บนอินทรธนูไม่มรีอยเย็บเป็นลวดลาย 
  (๒) อินทรธนูแข็ง ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีนํ้าเงินเข้ม เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไป
ทางคอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๕ ซม. ด้านคอ กว้าง ๔ ซม. ตอนปลายติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก 
อินทรธนูน้ีใช้สาํหรับสวมทับอินทรธนูอ่อนเพ่ือประดับเคร่ืองหมายตําแหน่ง 
  ข้อ ๔๗ เครื่องหมายตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๔๘ การประดับเคร่ืองหมายตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๔๙ เครือ่งหมายสังกัดจังหวัด เป็นรูปอักษรย่อช่ือของจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สถานศึกษาวิชาทหารต้ังอยู่ ทําด้วยโลหะสีทองตัวอักษรแบน สูง ๑.๒ ซม. ติดที่
แนวกลางปกเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ด้านซ้าย ห่างจากขอบปกเสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม. และใหฐ้านของ
ตัวอักษรขนานกับขอบปกเสื้อด้านข้าง เมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึก ให้ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองตรงแนวกลาง
เหนือกระเป๋าเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวด้านซ้าย ห่างจากขอบกระเป๋าด้านบน ๒ ซม. 
  ข้อ ๕๐ เครื่องหมายสังกัดกรมการรักษาดินแดน เป็นรูปเครื่องหมายกรมการรักษาดินแดนทําด้วย
โลหะสีทอง กว้าง ๒.๕ ซม. สูง ๔ ซม. ติดที่ปกเสื้อ คอพับสีกากีแกมเขียวด้านขวาห่างจากขอบปกเสื้อ
ด้านหน้า ๒.๕ ซม. และใหส้ว่นล่างของเคร่ืองหมายขนานกับขอบปกเสื้อด้านข้างเมื่อแต่งเคร่ืองแบบฝึก ให้
ปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลืองที่ปกเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีวด้านขวาให้ส่วนล่างของเคร่ืองหมายขนานกับ
ขอบปกเสื้อด้านหน้า 
  ข้อ ๕๑ เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนดหรืออนุญาตให้ติดได้ 
  ข้อ ๕๒ ป้ายช่ือ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ป้ายช่ือโลหะ ทําด้วยโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. พ้ืนด้านหน้า
เป็นสีดํา มีอักษรตัวบรรจงสีเงินเป็นช่ือตัวและช่ือสกุล ตัวอักษรสูง ๐.๘ ซม. ติดที่ก่ึงกลางเหนือปกกระเป๋า
เสื้อด้านขวาของเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ห่างจะปกกระเป๋าเสื้อ ๑ ซม. 
  (๒) ป้ายช่ือผ้า ทําด้วยผ้าสีดํา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๓ ซม. ยาวเท่ากับความกว้างของปาก
กระเป๋าเสื้อ ช่ือตัวและช่ือสกุลปักด้วยไหมหรือด้ายเป็นอักษรตัวบรรจงสีเหลืองสูง ๐.๘ ซม. เย็บติดกับอก
เสื้อชิดกับด้านบนของปกกระเป๋าเสื้อด้านขวาของเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๑๒

 
หมวด ๔ 

เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง 
ส่วนที่ ๑ 

ประเภทของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๕๓ เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง และผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษหญิง มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑) เครื่องแบบปกติ 
  (๒) เครื่องแบบฝึก 
  ข้อ ๕๔ เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกแกป๊ทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว 
  (๓) กระโปรงสีกากีแกมเขียว 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก หรอืชนิดผูกเชือก 
  (๖) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ ่
  ข้อ ๕๕ เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย 
  (๑) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขยีว 
  (๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก 
  (๔) เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
  (๕) รองเท้าสงูครึ่งน่องสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า 

 
ส่วนที่ ๒ 

ชนิดและลักษณะของเคร่ืองแบบ 
 

  ข้อ ๕๖ หมวก มี ๔ ชนิด คอื 
  (๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว มีปีกโดยรอบพอสมควรด้านข้างทั้งสองข้างพับขึ้น
เล็กน้อย ก่ึงกลางด้านหน้ามีตราหน้าหมวกขนาดใหญ่ สายรัดคาง กว้าง ๑ ซม. ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดํา ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกใช้
สักหลาดสีนํ้าเงินเข้มขนาด กว้าง ๓ ซม. 
  (๒) หมวกหนีบสีกากีแกมเขยีว มีสาบโดยรอบป้ายเฉียงทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย รูปหมวกตัดให้
เรียวโค้งไปตามศีรษะมีขลิบที่ขอบหมวกเช่นเดียวกับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย ด้านซ้ายห่างจากก่ึง 
กลางด้านหน้าหมวก ๔ ซม. มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก 
  (๓) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว มลีักษณะเช่นเดียวกับหมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียวของผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๑๓

  (๔) หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวของทหารบก ใน
บางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได้ 
  ข้อ ๕๗ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขยีว ที่แนวอกมดุีม ๓ ดุมแขนยาวไม่รัดข้อมือ หรือแขนสั้นเหนือข้อศอก
ไม่เกิน ๕ ซม. ปลายแขนพับทบมีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทาง
ด่ิง ไม่มีปก มุมกระเป๋าด้านล่างเป็นรูปตัดพองาม ปากกระเป๋าขัดดุม ๑ ดุม และมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ 
๑ ดุม ดุมทั้งสิน้ใช้ดุมโลหะสทีองขนาดเล็ก 
  (๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวของผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๕๙ กระโปรงและกางเกง มีดังน้ี คือ 
  (๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควร ไมม่ีจีบทบด้านหน้า หรือหลัง ชายกระโปรง
บานเล็กน้อย และไม่มีกระเป๋า 
  (๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับ กางเกงขายาวสีกากี
แกมเขียวแบบฝึกของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๕๙ เข็มขดัสีกากีแกมเขยีว ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเข็มขัดสีกากีแกมเขียว ของผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารชาย 
  ข้อ ๖๐ รองเท้า มี ๔ ชนิด คือ 
  (๑) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก ทาํด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําส้นใหญ่พอสมควร สูง
ไม่เกิน ๗ ซม. 
  (๒) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูกเชือก ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
  (๓) รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดําของผู้กํากับนักศึกษาวิชา
ทหารชาย 
  (๔) รองเท้าเดินป่า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเดินป่าของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 
  รองเท้าทุกชนิดต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย 
  ข้อ ๖๑ ถุงเทา้ ม ี๒ ชนิด คอื ชนิดสีดํา และชนิดสีกากีแกมเขียว ใช้ประกอบรองเท้าสูงครึ่งน่องสี
ดํา หรือรองเท้าเดินป่า 
  ข้อ ๖๒ กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่ ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํารูปสี่เหลี่ยมผืน ผ้าสูง ๒๐ 
ซม. ยาว ๓๐ ซม. มีหูหิ้วและสายสะพาย ไม่มีลวดลายปกติถือด้วยมือซ้ายหรือจะสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลง
มาใต้แนวเอวก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๓ 

อินทรธนู เคร่ืองหมาย และปา้ยช่ือ 
 

  ข้อ ๖๓ อินทรธนู มี ๒ ชนิด คือ 
  (๑) อินทรธนูอ่อน ทําด้วยผ้า ชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทาง
คอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๔ ซม. เย็บติดกับไหล่เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียวด้านคอ กว้าง ๓ ซม. ตอน
ปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม  บนอินทรธนูไม่มรีอยเย็บเป็นลวดลาย 
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๑๔

  (๒) อินทรธนูแข็ง ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับอินทรธนูแข็งของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 
เว้นแต่ขนาดเท่ากับอินทรธนูอ่อน 
  ข้อ ๖๔ เครื่องหมายตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๖๕ การประดับเคร่ืองหมายตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๖๖ เครื่องหมายสังกัดจังหวัด ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมาย สังกัดจังหวัดของผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย เว้นแต่เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียวติดที่มุมคอปกข้างซ้าย ใหฐ้านของตัวอักษร
ขนานกับปกเสื้อด้านล่าง 
  ข้อ ๖๗ เครื่องหมายสังกัดกรมการรักษาดินแดน ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเคร่ืองหมาย
สังกัดกรมการรักษาดินแดนของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย เว้นแต่เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว ติดที่มุมคอ
ปกข้างขวาให้ส่วนล่างของเคร่ืองหมายขนานกับขอบปกเสื้อด้านล่าง 
  ข้อ ๖๘ เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนดหรืออนุญาต ให้ติดได้ 
  ข้อ ๖๙ ป้ายช่ือ มี ๒ ชนิด คอื 
  (๑) ป้ายช่ือโลหะ ลักษณะเช่นเดียวกับป้ายช่ือโลหะของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย ติดที่
ก่ึงกลางอกเสื้อด้านขวา เหนือแนวดุมเม็ดที่หน่ึงของเสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว 
  (๒) ป้ายช่ือผ้า ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับป้ายช่ือผ้าของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
  ข้อ ๗๐ นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กํากับนักศกึษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ในโอกาสขับขี่รถจักรยานยนต์ จะใช้หมวกป้องกันศีรษะสําหรับขับขี่
รถจักรยานยนต์ สีสุภาพ ไม่ตกแต่งลวดลาย ประกอบกับเคร่ืองแบบเฉพาะขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ได้ 
  ข้อ ๗๑ ตราหน้าหมวก เป็นรูปเคร่ืองหมายกรมการรักษาดินแดนมีช่อชัยพฤกษ์รองรับด้านล่าง 
ปลายช่อโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง มี ๒ ขนาด คือ 
  (๑) ขนาดเล็ก กว้าง ๓ ซม. สูง ๔ ซม. ใช้กับหมวกหนีบ เป็นโลหะสีทองยกเว้นคมดาบเป็นโลหะสี
เงิน 
  (๒) ขนาดใหญ่ กว้าง ๖ ซม. สูง ๗.๕ ซม. ใช้กับหมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียวหมวกทรงหม้อตาล
สีกากีแกมเขียว หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขยีว สําหรับ นักศึกษาวิชาทหารให้ปักด้วยด้ายหรือ
ไหมสีทอง ยกเว้นคมดาบให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว สาํหรับนักศึกษาวิชาทหารหญิงใช้กับหมวกแกป๊ทรง
อ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว เป็นโลหะสีทอง ยกเว้นคมดาบเป็นโลหะสีเงิน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารให้ปัก
ด้วยด้ินสีทอง ยกเว้นคมดาบ ปักด้วยด้ินสีเงิน 
  ข้อ ๗๒ ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. มีลักษณะกลมนูนเล็กน้อย มีเส้นขอบ
โดยรอบ ภายในเส้นขอบมีลายดุนรูปเคร่ืองหมายกรมการรักษาดินแดน 
  ข้อ ๗๓ ผ้าพันคอ เป็นผ้ารูปสามเหลี่ยมสฟ้ีา กว้าง ๒๕ ซม. ยาว ๓๕ ซม. ใช้ประกอบกับเสื้อคอ
เปิดสีกากีแกมเขียว ในโอกาสชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร หรือตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๗๔ ถุงมือ เป็นถุงมือสีขาว ใช้ในโอกาสชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร หรือตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๗๕ เพ่ือประโยชน์ในการฝึก หรือเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จะใช้เครื่องประกอบ
เครื่องแบบตามที่กองทัพบกกําหนดก็ได้ 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๑๕

  ข้อ ๗๖ การแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร ใหแ้ต่งได้ตามโอกาสและเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) เมื่อฝึกวิชาทหาร 
  (๒) เมื่อติดต่อกับสถานที่ราชการที่เก่ียวข้องกับการฝึกวิชาทหาร 
  (๓) เมื่อร่วมในพิธีอันมีเกียรติของสถานศึกษาวิชาทหาร หรือของทางราชการ 
  (๔) ในโอกาสอื่นตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๗๗ การแต่งเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ใหแ้ต่งได้ตามโอกาสและเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เมื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ผูช่้วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารและผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 
  (๒) เมื่อร่วมในพิธีอันมีเกียรติของสถานศึกษาวิชาทหาร หรือของทางราชการ 
  (๓) ในโอกาสอื่นตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ข้อ ๗๘ ให้กองทัพบกจัดทําหรือเขียนรูปเคร่ืองแบบตัวอย่างขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน 
  
    ให้ไว้ ณ  วันที ่ ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
     พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณะจันทร์ 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีเครือ่งแบบ
สําหรับนักศึกษาวิชาทหารหญิง และสมควรปรับปรุงเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารชายและผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมย่ิงขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
[รก.๒๕๓๔/๑๐๘/๓๘๑/๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๑๖

 
เครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

เครื่องแบบชุดปกติ 

        
                            เครื่องแบบปกติ                                   เคร่ืองแบบปกติ 
                      สกีากีแกมเขียวแขนยาว                           สีกากีแกมเขียวแขนสัน้ 
                          หมวกทรงหม้อตาล                                    หมวกหนีบ 

        
                            เครื่องแบบปกติ                                   เคร่ืองแบบปกติ 
                 สีกากีแกมเขียวแขนยาว เสื้อคอปก                    สกีากีแกมเขียวแขนสั้น 
                       ไม่รัดข้อมอื หมวกพับปีก                               หมวกหนีบ 
 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๑๗

 
เครื่องแบบชุดฝึก 

        
                            เครื่องแบบฝึก                                   เครื่องแบบฝึก 
                            หมวกทรงอ่อน                                    หมวกเหล็ก 
                            สีกากีแกมเขียว                                 สีกากีแกมเขียว 

        
                            เครื่องแบบฝึก                                   เครื่องแบบฝึก 
                            หมวกทรงอ่อน                                    หมวกเหล็ก 
                            สีกากีแกมเขียว                                 สีกากีแกมเขียว 
 
 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๑๘

เครื่องหมายตําแหน่ง ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
เครื่องแบบชุดปกติ 

              
 

ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 
 

         
 

ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๑๙

         
 

ผู้ช่วยกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 

                                      
                       เครื่องหมาย                                                   เครื่องหมาย 
             สังกัดกรมการรักษาดินแดน                                           สังกัดจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๒๐

เครื่องแบบชุดฝึก 
              

 
 

ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 
 

         
 

ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 

         
 

ผู้ช่วยกํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๒๑

                                      
                       เครื่องหมาย                                                   เครื่องหมาย 
             สังกัดกรมการรักษาดินแดน                                           สังกัดจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๒๒

เครื่องหมายพเิศษสําหรับผูผ้่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 

 
โดย พันเอก อภิชาติ  จงเกษม 

  ผมได้รับการสอบถามจากหลายส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค   รวมทั้ง
จากครู-อาจารย์หลายๆท่านที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  และรวมไปถึงกําลังพลใน
หน่วยบัญชาการกําลังสํารองเอง  ถึงเรื่องความหมายของเคร่ืองหมายพิเศษสําหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตร ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  และหลักสูตรผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  มีความหมายอย่างไร  
สัญลักษณ์แต่ละอย่างหมายถึงอะไร สีม่วง  สีแดง และสีฟ้า คืออะไร 
เพราะที่ผ่านมา  ท่านผู้รู้หลายๆท่านได้ทยอยเกษียณอายุไปเกือบหมด  หากต่อไปภายภาคหน้าไม่ทราบว่า
จะหันไปหาใคร  หรือจะไปถามใคร   จึงได้พยายามค้นหาข้อมูล  หลกัฐานจากแหลง่ต่างๆ  ทีม่ีอยู่จนได้
ทราบข้อมูล  เล่นเอาแพ้ฝุ่นไปหลายตลบ เพราะเอกสารเก่าเก็บมาก ต้ังแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ และป ี
พุทธศักราช  ๒๕๒๖  แหมก็เกือบ  ๒๕ ปีแล้ว   ข้อมลูที่สืบค้นได้สามารถอ้างอิงมาจาก   คือตามอนุมัติผู้
บัญชาการทหารบก  ท้ายหนังสือ กรมกําลังพลทหารบก ต่อที่ กห ๐๓๑๕ / ๑๐๓๙๗  ลงวันที ่  ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๕  เรื่อง เครื่องหมายพิเศษสําหรับผูกํ้ากับนักศึกษาวิชาทหาร    กล่าวคือ ผู้บัญชาการ
ทหารบกท่านได้อนุมัติให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น  ผู้กํากับนักศึกษา-วิชาทหารพิเศษ  ผู้กํากับนักศกึษาวิชา
ทหาร   และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  ใช้เครื่องหมายพิเศษประดับกับเคร่ืองแบบผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหารได้     และตามหนังสือ กองกําลังพล  กรมการรกัษาดินแดน  ที่ กห ๐๓๔๒ / ๒๒๓  ลงวันที่๑๒ 
มกราคม ๒๕๒๖   เรี่อง  เครือ่งหมายพิเศษสําหรับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
  ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นการตอบสนองคุณความดี  และเป็นการบํารุงขวัญแก่ผูท้ี่ผา่นการฝึกอบรมใน
หลักสูตรผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร     ซึ่งเป็นหลักสูตรของ กองทัพบกกําหนด  และปฏิบัติหน้าที่ ผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร  ปกครองและควบคุม  นักศึกษาวิชาทหาร  ให้อยู่ในระเบียบวินัย และแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของกองทัพบก   และกองทัพบกถือว่า ผู้กํากับ-นักศึกษาวิชาทหารเป็น
บุคคลผู้ทรงเกียรติ  ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพ่ือสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นในกิจการนักศึกษา
วิชาทหาร   
  ๑.  ลักษณะ    เป็นรูปดาวหกแฉกหรือดาวหกเหลี่ยม  มีช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบอยู่บนพ้ืน
วงกลมอยู่ด้านหลัง  มีกงจักรซ้อนอยู่บนดาว  และเคร่ืองหมายเพชราวุธซ้อนบนกงจักร ทั้งหมดทําด้วยโลหะ
สีทองแกะสลักเป็นลายดุนนูนมีความสูงตํ่า หรือปักเดินเส้นด้วยไหมสีเหลือง หรือสทีอง เว้นแต่ตรงส่วนเข็ม
เพชราวุธเป็นโลหะสีเงิน  หรอืปักด้วยด้าย หรือไหมสีขาว  หรือไหมสีเงิน  ส่วนช่องว่างระหว่างช่อชัยพฤกษ์  
และดาว  โดยรอบลงสีตามตําแหน่งดังน้ี. 
       ๑.๑.  ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ    ใช้       สีมว่ง     
       ๑.๒. ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร            ใช้       สแีดง      
       ๑.๓. ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร     ใช้       สฟ้ีา 
  ๒. ชนิดของเครื่องหมาย  มี  ๒ ชนิด คือ  ชนิดโลหะ และชนิดปัก 
  ๓. การประดับ 
       ๓.๑  ชนิดโลหะ  ประดับกับเสื้อเคร่ืองแบบชุดปกติ  โดย ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
ชายประดับก่ึงกลางกระเป๋าขวา ส่วนผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิงประดับก่ึงกลางเหนือป้ายช่ือ ๑  
เซนติเมตร 



 

 
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ 

๒๓

       ๓.๒  ชนิดปัก   เย็บติดกับเสื้อเคร่ืองแบบชุดฝึก  โดยติดที่ก่ึงกลางกระเป๋าขวาทั้ง  
 ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารชาย  และผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารหญิง     
  ๔.  ความหมาย 
       ๔.๑ ดาวหกแฉกหรือดาวหกเหลี่ยม   หมายถึง  ความมุ่งหมายของผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหาร ซึ่งจักเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และจกัช่วยเหลือ นักศึกษาวิชาทหาร  ช่วย
กิจการฝึกวิชาทหารให้แก่  หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง (รด.)  และสถานศึกษาวิชาทหาร 
       ๔.๒ กงจกัร   หมายถึง   ทหารซึ่งมีความเก่ียวพันและให้กําเนิดผูกํ้ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร 
       ๔.๓ เขม็เพชราวุธ   เปรียญเทียบความสําคัญของ ผูกํ้ากับนักศึกษาวิชาทหารด่ังอาวุธ
(สัญลักษณ์ประจําพระองค์)    ซึ่งจะช่วยรักษาความม่ันคงของชาติได้   (เป็นที่ระลึกถึงในมหากรุณาธิคุณ
ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที ่ ๖  ที่ได้  ทรงต้ังกิจการเสือป่า โดยทรงชักนําให้พลเรือนเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  
เพ่ือช่วยเหลือประเทศชาติ) 
       ๔.๔ ลายวงกลมล้อมรอบดาวหกแฉก หมายถึง ความสามัคคี  การรวมกําลังทุกฝ่าย 
 

   
 

   

 
 


