
 
แนวปฏิบัติและปฏิทินการด าเนินงาน นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 ประจ าปีการศึกษา 2565 
--------------------------------- 

 
ตามท่ีฝ่ายการเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 23 ได้จัดประชุมสถานศึกษา 

วิชาทหาร ผ่านระบบ VTC เพ่ือมอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 
2565 นั้น 
  งานนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันทหาร กองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดท า แนวปฏิบัติและปฏิทินการด าเนินงาน
นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. การส่งเอกสารรายงานตัวและขึ้นทะเบียน 

ให้นั กศึ กษาวิ ชาทหาร  สั งกัดมหาวิทยาลั ยกาฬสินธุ์ เ ดิ ม  และนั กศึ กษาวิช าทหาร ที่  โอน ย้ าย                        
สถานศึกษาวิชาทหาร ดาวน์โหลด “แบบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)”  ทีเ่ว็บไชต์กองกิจการนักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (https://dsa.ksu.ac.th/) หัวข้อดาวน์โหลด งานนักศึกษาวิชาทหารและ              
ผ่อนผันทหาร หรือ  Facebook page  “งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” และด าเนินการ 
ดังนี้ 

1.1 กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย รับทราบ ยินยอม และ 
ลงนาม  

1.2 นักศึกษาวิชาทหาร รับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามรับรองส าเนา ในหลักฐานประกอบ 
การรายงานตัว ดังนี้ 
             1.2.1 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (สวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร)  
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน     จ านวน 2 รูป  

1.2.2 ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน 1 ฉบับ  
1.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร     จ านวน 1 ฉบับ  
1.2.4 ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.9) (ถ้ามี)     จ านวน 1 ฉบับ 
1.2.5 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
1.2.6 กรณีนักศึกษาวิชาทหาร โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบก  

หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ให้แนบหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร  จ านวน 1 ฉบับ 
 

2. สถานทีส่่งเอกสาร และรายงานตัว   
ยื่นแบบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) พร้อมเอกสารประกอบ ในวันและเวลาราชการ  

  ไดท้ี่ 
พ้ืนที่นามน  งานนักศึกษาวิชาทหาร   อาคารกิจการนักศึกษา  
พ้ืนที่ในเมือง งานนักศึกษาวิชาทหาร   อาคาร 1 ห้องกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ก.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. ก าหนดการ รับสมัคร รายงานตัว การฝึกภาคปกติ การสอบภาคทฤษฎี และการฝึกภาคสนาม  

        รับสมัครและรายงานตัว   ภายใน 8 ก.ค.65            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
     พ้ืนที่ในเมือง อาคาร 1 ห้องกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

                                                                                 พ้ืนที่นามน  อาคารกิจการนักศึกษา    
        การฝึกภาคปกต ิ 
  นศท. ชั้นปี 3            4-15 ส.ค.65            วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ 
          นศท. ชั้นปี 4,5            17-28 ต.ค.65            ศูนย์ฝึก มณฑลทหารบกท่ี 23 ค่ายศรีพัชรินทร 

       การสอบภาคทฤษฎี  
            นศท. ชั้นปีที่ ๓, 5 

       สอบภาคทฤษฎี      18 ธ.ค.65                  ศูนย์สอบ โรงเรียนอนุกูลนารี 
         สอบเก็บตก           19-21 ธ.ค.65            ศูนยฝ์ึก มณฑลทหารบกท่ี 23 ค่ายศรีพัชรินทร 
                  สอบแก้ตัว            27-28 ธ.ค.64            ศูนย์ฝึก มณฑลทหารบกท่ี 23 ค่ายศรีพัชรินทร 
      การฝึกภาคสนาม     

 นศท. ชั้นปี 3      ชั้นปี 3 ชาย ท าการฝึก 5 วัน ชั้นปี 3 หญิง ท าการฝึก 3 วัน 
                        ห้วงการฝกึ ม.ค. – มี.ค. 66       อุทยานการฝึกเฉลิมพระเกียรติฯ ต.บัวเงิน อ.น้ าพอง 
                                                                จ.ขอนแก่น 
 นศท. ชั้นปี 4,5  ชั้นปี 4,5 ชาย ท าการฝึก 7 วัน ชั้นปี 4,5 หญิง ท าการฝึก 5 วัน 
   ห้วงการฝึก ม.ค. – ก.พ. 66       ค่ายฝึกเขาชนไก่ อ.เมือง อ.กาญจนบุรี 

 
4. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

Facebook page  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  นายดนุพล มหิพันธุ์     08 - 9715 - 9692   

สิบเอกธีรวัฒน์  หอมกลิ่น    09 - 1837 - 3323   
 


