ำเนำคู่ฉ่ฉบับับบ --- สสำเนำคู
๑

ระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕
พ.ศ.๒๕๖๑
-------------------------------เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำร
ฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕ และได้รับกำรแต่งตั้ง ยศเป็นว่ำที่ ร.ต. ของ นรด. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนทำงธุรกำร และเป็นประโยชน์ในกำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องจึง ได้
กำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญ ชำกำรรักษำดินแดนว่ำด้วยกำร
ประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดกับระเบียบนี้
ข้อ ๔ ขั้นกำรเตรียมกำร เริ่มตั้งแต่ วันก่อนวันซักซ้อมพิธีฯ ๒๑๐ วัน (วัน ว.-๒๑๐) จนถึงก่อน
วันซักซ้อมพิธีฯ ๑ วัน (วัน ว.-๑) โดยมีกำรปฏิบัติที่สำคัญ ประกอบด้วย
๔.๑ กำรกำหนดวันและสถำนที่ประกอบพิธีฯ
๔.๑.๑ กศท.นรด. จัดประชุม นขต.นรด. ภำยในวัน ว.-๒๑๐ เพื่อพิจำรณำกำหนด
วัน และสถำนที่ ที่ใช้ในกำรประกอบพิธีฯ เมื่อ ผบ.นรด. พิจำรณำอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงมีหนังสือขอใช้สถำนที่
ประกอบพิธีฯ ไปยังหน่วยเจ้ำของสถำนที่ต่อไป
๔.๑.๒ เมื่อ นรด. ได้รับกำรตอบรับให้ใช้สถำนที่ประกอบพิธีฯ จำกหน่วยเจ้ำของ
สถำนที่แล้ว ให้ กศท.นรด. นำเรียน ผบ.นรด. เพื่อเสนอเรื่องนำเรียน ผบ.ทบ. (ผ่ำน กพ.ทบ.) ภำยใน วัน ว.-๑๘๐
เพื่อขออนุมัติดำเนินกำรประกอบพิธีฯ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ที่ใช้ในกำรประกอบพิธีฯ
๔.๑.๓ มีหนั งสือ พร้ อมกั บก ำหนดกำรประกอบพิธี ฯ (รำยละเอียดตำม ผนวก ก)
และร่ำงคำกล่ำวให้โอวำทแก่น ำยทหำรใหม่ (รำยละเอียดตำม ผนวก ข) นำเรียน ผบ.ทบ. (ผ่ำน กพ.ทบ.)
เพื่อเรียนเชิญ ผบ.ทบ. เป็นประธำนในพิธีฯ ตำม วัน เวลำ และสถำนที่ ที่อนุมัติไว้ ภำยในวัน ว.-๔๕
๔.๒ กำรแจ้งว่ำที่ ร.ต. เข้ำร่วมพิธีฯ
๔.๒.๑ เมื่อ ผบ.ทบ. อนุมัติให้ประกอบพิธีฯ แล้ว ให้ กศท.นรด. ดำเนินกำรออก
ประกำศ นรด. เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ ที่ ได้ รับ กำรแต่ง ตั้ ง ยศว่ ำ ที่ ร.ต. ได้ นำหลั ก ฐำนสำเนำคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ยศฯ และ

/บัตรประจำ ...

๒
บัตรประจำตัวประชำชนแสดงควำมจำนงในกำรเข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ด้วยตนเองที่ กศท.นรด.
ในห้วงตั้งแต่ วัน ว.-๑๕๐ ถึงวัน ว.-๙๐ โดยให้ นขต.นรด. ที่เกี่ยวข้องนำประกำศ นรด. ลงเผยแพร่ ทำงเว็บไซต์
ของหน่วย และประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีวิทยุ นรด. ตลอดจนแจ้งให้ มทบ. ทรำบ เพื่อประชำสัมพันธ์ ให้ผู้ไ ด้รั บ
กำรแต่งตั้งยศฯ และสถำนศึกษำวิชำทหำรช่วยประชำสัมพันธ์ต่อไป
๔.๒.๒ เมื่อครบกำหนดกำรแสดงควำมจำนงฯ ตำมข้อ ๔.๒.๑ แล้ วให้ กศท.นรด.
มีหนังสือแจ้ง ว่ำที่ ร.ต. ที่มำแสดงควำมจำนงในกำรเข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ภำยในวัน ว.-๖๐
เพื่อให้มำรำยงำนตัวตำม วัน เวลำ สถำนที่ ที่กำหนด รวมทั้งกำรแต่งกำยในพิธีฯ โดยให้ว่ำที่ ร.ต. ยืนยันกำร
เข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ และแจ้งรำยละเอียดจำนวนผู้ปกครอง และ/หรือ ญำติที่จะมำร่วมแสดง
ควำมยินดี ทำงไปรษณียบัตร ถึง นรด. ภำยในวัน ว.-๒๐
๔.๓ กำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนิ นงำนพิ ธี ประดั บเครื่ องหมำยยศ ร.ต. กศท.นรด.
ดำเนินกำรออกคำสั่ง นรด. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีฯ ภำยใน วัน ว.-๙๕ (รำยละเอียดตำม ผนวก ค)
และแบ่งมอบควำมรับผิดชอบให้กับ นขต.นรด. (รำยละเอียดตำม ผนวก ง) เพื่อนำไปวำงแผนกำรปฏิ บัติและ
เสนอควำมต้องกำรงบประมำณ ตำมประมำณยอดผู้เข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ที่ ผบ.นรด. อนุมัติ
โดยกำหนดให้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนในควำมรับผิดชอบและพิจำรณำ
กำรขอใช้งบประมำณของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภำยในวัน ว.-๗๕
๔.๔ กำรเรียนเชิญผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับหน่วยร่วมประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. และร่วมพิธีฯ
๔.๔.๑ นรด. (กศท.นรด.) มีหนัง สือถึง สลก.ทบ. ภำยในวัน ว.-๖๐ เพื่อขอให้
เรียนเชิญผู้บังคับบัญชำชั้นสูงของ ทบ. และ ผบ.นขต.ทบ. ร่วมประดับเครื่องหมำยยศ ร่วมกับ ผบ.ทบ./ประธำนใน
พิธีฯ ตำมจำนวนที่กำหนดพร้อมอะไหล่ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศฯ ในแต่
ละชุดตำมที่กำหนดในแต่ละปีนั้นๆ (รำยละเอียดตำม ผนวก จ)
๔.๔.๒ นรด. (กศท.นรด.) มีหนัง สื อเรียนเชิญ ผบ.นขต.ทบ. ภำยในวัน ว.-๔๕
เพื่อร่วมประดับเครื่องหมำยฯ และร่วมพิธีฯ (รำยละเอียดตำม ผนวก ฉ)
๔.๔.๓ นรด. (กศท.นรด.) มีหนังสือเรียนเชิญผู้แทน ปล.กห., ผู้แทน ผบ.ทสส.,
ผู้แทน ผบ.ทร. และผู้แทน ผบ.ทอ. (พร้อมผู้ติดตำม ตำมจำนวนที่กำหนด) ภำยในวัน ว.-๔๕ เพื่อเข้ำร่วม
ประดับเครื่องหมำยยศ
๔.๔.๔ นรด. (กศท.นรด.) มีหนัง สือเรี ยนเชิ ญ หัวหน้ำหรื อผู้แทนสถำนศึกษำ
วิชำทหำรในส่วนกลำง ที่มี นศท. ชั้นปีที่ ๕ ร่วมพิธีฯ เพื่อร่วมแสดงควำมยินดี ภำยใน วัน ว.-๔๕
๔.๕ กำรจัดเตรียมสถำนที่ประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.
สถำนที่จะต้องจัดให้มีไ ว้ใช้ในกำรประกอบพิธีฯ และใช้ในกำรปฏิบัติง ำนต่ำงๆ
ประกอบด้วย
/๔.๕.๑ ห้องรับรอง ...

๓
๔.๕.๑ ห้องรับรอง ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ และผู้ร่วมประดับเครื่องหมำยยศฯ ให้
สำมำรถจัดที่นั่งได้จำนวนประมำณ ๖๐ – ๘๐ นำย โดยมีอุปกรณ์และแผนผังกำรจักห้องตำมผนวก ช
๔.๕.๒ ห้องประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศฯ มีแผนผังโดยรวมตำมผนวก ช
๔.๕.๓ กองอำนวยกำรประกอบพิธีฯ
๔.๕.๔ กองอำนวยกำรรักษำควำมปลอดภัย
๔.๕.๕ ที่รับรำยงำนตัว ว่ำที่ ร.ต.
๔.๕.๖ ที่ปฐมพยำบำล
๔.๕.๗ ที่พักญำติคอยถ่ำยรูป
๔.๕.๘ ที่จัดเตรียมเครื่องหมำยยศ ร.ต.
๔.๕.๙ ทีพ่ ักคอยผู้ประดับเครื่องหมำยยศฯ แทนคณะของ ผบ.ทบ./ ประธำนในพิธีฯ
๔.๕.๑๐ ซุ้ มประตู ทำงเข้ ำห้ องประกอบพิ ธี ฯ จ ำนวน ๑ ซุ้ ม และคั ดเอำต์ ภำพ
และข้ อควำม “ขอแสดงควำมยิ นดี กั บนำยทหำรใหม่ และผู้ ปกครองทุ กท่ ำน” ส ำหรั บให้ ว่ ำที่ ร.ต. ถ่ ำยรู ป
จำนวน ๓ - ๕ ชุด
๔.๕.๑๑ ที่พักญำติ
๔.๕.๑๒ ที่รับฝำกของ ว่ำที่ ร.ต.
๔.๕.๑๓ ที่ประชำสัมพันธ์
๔.๕.๑๔ ที่แจกจ่ำยอำหำรกล่อง และรับประทำนอำหำรของเจ้ำหน้ำที่ นรด.
๔.๕.๑๕ ที่จอดยำนพำหนะ
๔.๕.๑๖ ที่ซักซ้อมกำรปฏิบัติของ ว่ำที่ ร.ต.
๔.๕.๑๗ ห้องรับประทำนอำหำรสำหรับผู้บัง คับบัญชำ และนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่
ของ นรด.
๔.๖ กำรตรวจสถำนที่ประกอบพิธีฯ
กศท.นรด. ขออนุ มัติ ผบ.นรด. ภำยในวัน ว.-๗ เพื่อจัด เจ้ำ หน้ำ ที่ นขต.นรด.
ที่เกี่ยวข้องเดินทำงไปตรวจดูสถำนที่ ก่อนถึงวันพิธีฯ โดยประสำนกับหน่วยเจ้ำของสถำนที่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
กำรใช้สถำนที่ให้ทรำบ และประสำนกำรปฏิบัติในรำยละเอียด
๔.๗ กำรออกคำสั่ ง นรด. เรื่องก ำหนดกำรดำเนิ นงำนพิธี ประดั บเครื่ องหมำยยศ ร.ต.
ภำยในวัน ว.-๖๐ เพื่อให้ นขต.นรด. ทรำบ และปฏิบัติโดยกำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ประกอบพิธีฯ รวมทั้ง
รำยละเอียดกำรปฏิบัติต่ำงๆ โดยจัดทำเป็นผนวกประกอบคำสั่งฯ ดังนี้
๔.๗.๑ แผนกำรดำเนินงำน เป็นกำหนดกำรปฏิบัติในวันซักซ้อมและวันพิธีฯ
๔.๗.๒ กำหนดกำรพิธี ฯ ตำมลำดับขั้นตอนในภำพรวม และกำหนดกำรแต่งกำย
ของผู้เข้ำร่วมพิธี ฯ
/๔.๗.๓ แผนผัง ...

๔
๔.๗.๓ แผนผังบริเวณพิธีฯ เป็นรำยละเอียดในกำรจัดบริเวณภำยในห้องประกอบ
พิธีฯ โดยประกอบด้วยสิ่งต่ำงๆ ได้แก่
๔.๗.๓.๑ บริเวณด้ำนบนเวที ประกอบด้วย โต๊ะหมู่บูชำ, ธงชำติ, พระฉำยำ
ลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (แบบกำรจัด ตำมอนุผนวก ๑ ( กำรจัดโต๊ะหมู่บูชำ) ประกอบผนวก ซ), ธงประจำ
เหล่ำฯ ๑๗ ธง (แบบกำรจัด ตำมอนุผนวก ๒ (กำรจัดธงประจำเหล่ำ) ประกอบผนวก ซ), ที่นั่ง ผบ.ทบ./ประธำนใน
พิธีฯ และผู้บังคับบัญชำชั้นสูงที่ร่วมประดับเครื่องหมำยยศฯ กับ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ (ในกรณีพื้นที่จำกัดให้
เปลี่ยนมำใช้บริเ วณด้ำนล่ำงเวที) , เครื่อ งหมำยแสดงจุดยืน จำนวน ๓ แถว โดยกำหนดให้แ ถวในสุด คือ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ถือพำนส่งเครื่องหมำยยศ แถวกลำงคือ ผู้ประดับเครื่องหมำยยศ และแถวนอกสุดคือ ผู้เข้ ำรับประดั บ
เครื่องหมำยยศ (กำหนดตำมจำนวน ผู้เข้ำรับประดับเครื่องหมำยยศในชุด ๑) ส่วนบริเวณ ฉำกบนเวทีประดับ
สัญลักษณ์ นรด.เหนือ ข้อควำม ๓ บรรทัด ซึ่งกำหนดให้บรรทัดแรก คือ “พิธีประดับเครื่องหมำยยศร้อยตรี” บรรทัด
ที่ ๒ คือ “นักศึกษำวิชำทหำรผู้ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕” และบรรทัดที่ ๓ คือ “วันที่....เดือน...พ.ศ....”
๔.๗.๓.๒ บริเวณด้ำนล่ำงเวที ประกอบด้วย แท่นสำหรับกล่ำวรำยงำน
ของ ผบ.นรด. และผู้อ่ำนคำสั่ง กห., จุดยืนของผู้ควบคุมแถว, จุดยืนของผู้ แทนว่ำที่ ร.ต. นำกล่ำวคำปฏิญำณตน,
เส้นทำงกำร เดินขึ้น-ลง ประดับเครื่องหมำยยศฯ ของว่ำที่ ร.ต., เส้นทำงกำรเดิน เข้ำ - ออก และจุดถ่ำยภำพหน้ำ
เวทีของญำติ ว่ำที่ ร.ต., ที่นั่งของผู้เข้ำรับประดับเครื่องหมำยยศ โดยจัดเป็นแถว แบ่งเป็นซีกซ้ำย และซีกขวำ
แต่ละแถวให้จัดตำมจำนวนผู้เข้ำรับประดับเครื่องหมำยยศในแต่ละชุด โดยจำนวนแถวขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ำรับ
กำรประดับเครื่องหมำยยศทั้งหมด และที่นั่งของผู้ร่วมพิธีฯ ซึ่งจัดตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่
๔.๗.๔ ผู้ประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กำหนดจุดยืน ของผู้ประดับเครื่องหมำย
ยศในคณะต่ ำ งๆ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยใน ทบ. และหน่ ว ยนอก ทบ. โดยให้ ร ะบุ เ ป็ น ชื่ อ ของ “ต ำแหน่ ง ”
เรียงตำมลำดับอำวุโส
๔.๗.๕ นำยทหำรต้ อนรั บ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธี ฯ ประกอบด้วย ผบ.นรด.,
รอง.ผบ.นรด., เสธ.นรด., ผบ.ศศท. และ ผบ.ศสร.
๔.๗.๖ นำยทหำรต้อนรับ ผู้ที่ได้รับเชิญมำร่วมประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. หรือ
มำร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ให้จัดนำยทหำรสัญญำบัตรของ นรด. ทำหน้ำที่ นำยทหำรต้อนรับฯ โดยระบุรำยชื่อ
และตำแหน่ งให้ ชัด เจน ทั้ งนี้ ใ ห้แ บ่งออกเป็น ๒ กลุ่ ม ประกอบด้ว ย กลุ่ม นำยทหำรต้ อนรับผู้ บัง คับบั ญ ชำ
(รอง เสธ.นรด. เป็น หน.กลุ่มฯ) กับกลุ่มนำยทหำรต้อนรับผู้ แทนสถำนศึกษำวิชำทหำร และอื่นๆ (ผอ.กอง นรด.
ที่ได้รับมอบหมำย เป็น หน. กลุ่มฯ)
๔.๗.๗ กำรจั ด เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำน ให้ จั ด ก ำลั ง พลของ นรด. และหน่ ว ยที่
เกี่ยวข้อง เป็นเจ้ำหน้ำที่ในส่วนต่ำงๆ ดังนี้
๔.๗.๗.๑ ประจำกองอำนวยกำร และควบคุมกำกับดูแล
๔.๗.๗.๒ ชุดอ่ำนคำสั่ง กห.
๔.๗.๗.๓ ชุดประชำสัมพันธ์ กอ. พิธีประดับเครื่องหมำยยศ
/๔.๗.๗.๔ ชุดจัด ...
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๔.๗.๗.๔ ชุดจัดเครื่องหมำยยศ
๔.๗.๗.๕ เจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกผู้บังคับบัญชำ
๔.๗.๗.๖ เจ้ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับบัญชีรำยชื่อ
๔.๗.๗.๗ เจ้ำหน้ำที่รับฝำกสิ่งของ
๔.๗.๗.๘ เจ้ำหน้ำที่รับรำยงำนตัว ว่ำที่ ร.ต.
๔.๗.๗.๙ เจ้ำหน้ำที่ กอ. รักษำควำมปลอดภัย (ต้องมีผู้แทนจำกหน่วย
รักษำควำมปลอดภัยฯ ตำมผนวก ด ที่มำร่วมปฏิบัติหน้ำที่ประจำอยู่ด้วย)
๔.๗.๗.๑๐ เจ้ำหน้ำที่ชุดพยำบำล
๔.๗.๗.๑๑ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกิจกำรพลเรือน
๔.๗.๗.๑๒ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตัวแทนนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่
๔.๗.๗.๑๓ เจ้ำหน้ำที่ถือพำนเครื่องหมำย จำนวน ๒ ชุด พร้อมตัวอะไหล่
๔.๗.๗.๑๔ เจ้ำหน้ำที่ควบคุม และดำเนินกำรซักซ้อม
๔.๗.๗.๑๕ เจ้ำหน้ำที่จำหน่ำยเครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำย
๔.๗.๗.๑๖ เจ้ำหน้ำที่ ชุดแจกจ่ำยอำหำรกล่อง และเจ้ำหน้ำที่ รับกำร
แจกจ่ำยอำหำรกล่องของหน่วย
๔.๗.๗.๑๗ เจ้ำหน้ำที่ส่วนสนับสนุน
๔.๗.๗.๑๘ เจ้ำหน้ำที่จัดเลี้ยง และบริกำรน้ำดื่ม นศท.
๔.๗.๗.๑๙ เจ้ำหน้ำที่ชุดตกแต่งสถำนที่
๔.๗.๗.๒๐ เจ้ำหน้ำที่ชุดสื่อสำร
๔.๗.๗.๒๑ เจ้ำหน้ำที่ชุดพลขับ และจรำจร
๔.๗.๗.๒๒ เจ้ำหน้ำที่ชุดพิธีสงฆ์
๔.๗.๗.๒๓ เจ้ำหน้ำที่ชุดจัดเลี้ยงผู้บังคับบัญชำชั้นสูงของ ทบ. (โดยมี พธ.ทบ.
ร่วมปฏิบัติหน้ำที่จัดเลี้ยงฯ)
๔.๗.๗.๒๔ เจ้ำหน้ำที่ชุดจัดเลี้ยงผู้บังคับบัญชำ และนำยทหำรผู้ใหญ่ของ
นรด. (โดย กกบ.นรด. รับผิดชอบ)
๔.๗.๘ ควำมรับผิดชอบของ นขต.นรด. (รำยละเอียดตำม ผนวก ง) โดยเพิ่มเติม
กำรปฏิบัติตำมผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.
๔.๗.๙ งบประมำณพิธี ประดั บเครื่ องหมำยยศ ให้ ระบุร ำยกำร และจำนวน
งบประมำณที่แบ่งมอบให้ นขต.นรด. ใช้ในกำรดำเนินงำนพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. โดยประกอบด้วย
งบประมำณ ทบ. และ งบประมำณรำยรับสถำนศึกษำ
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๔.๗.๑๐ แผนกำรใช้ยำนพำหนะของ นขต.นรด. เป็นแผนกำรให้กำรสนับสนุน
ยำนพำหนะและ สป.๓ ให้ กั บ นขต.นรด. ที่ ปฏิ บั ติ ง ำน โดยมี ร ำยละเอี ย ด ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยที่ ข อรั บ
กำรสนับสนุน วัน, เดือน, ปี ที่ขอใช้ ประเภทยำพำหนะ ตำบลต้นทำง ตำบลปลำยทำง เวลำออก เวลำกลับ
จำนวนยำนพำหนะที่ขอใช้ จำนวน และประเภท สป.๓ ที่ใช้
๔.๘ กำรจัดแสดงนิทรรศกำรของหน่วยรับผิดชอบกำรฝึกวิชำทหำร
ให้ กฝศ.นรด. รั บผิ ดชอบ วำงแผน อ ำนวยกำร และก ำกับ กำร โดยในขั้ นต้ น
จะต้องวำงแผนกำรจัดแสดงนิทรรศกำร พร้อมกับเสนอควำมต้องกำรงบประมำณ ที่ใช้ในกำรดำเนินกำร ให้แล้ว
เสร็จภำยใน วัน ว.-๘๕ ทั้งนี้ เพื่อนำเข้ำประชุม คณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีฯ ให้ควำมเห็นชอบก่อนนำเสนอ
ขออนุมัติ ต่อ ผบ.นรด. ต่อไป
๔.๙ กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรประกอบพิธีฯ
๔.๙.๑ งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย งบประมำณกลุ่มงบงำน
บริกำร และสวัสดิกำร (งบฯ ทบ.) , งบฯ เงินรำยรับสถำนศึกษำ และงบฯ พิเศษ
๔.๙.๒ กศท.นรด. รับผิดชอบในกำรเสนอควำมต้องกำรงบประมำณ กลุ่มงบบริกำร
และสวัสดิกำร (งบฯ ทบ.) จำก ทบ. ผ่ำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำ และดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมผนวก ง
๔.๙.๓ นขต.นรด. เสนอควำมต้องกำรงบประมำณ เงินรำยรับสถำนศึกษำ ส่งให้ กศท.นรด.
รวบรวมภำยในวัน ว.-๘๕ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีฯ พิจำรณำก่อน กศท.นรด. นำเรียนขออนุมัติ
ผบ.นรด และ นขต.นรด. ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องตำม ผนวก ง
๔.๙.๔ นขต.นรด. เสนอควำมต้องกำรงบประมำณพิเศษ ส่งให้ กศท.นรด. รวบรวม
ภำยใน วัน ว.-๘๕ เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมกำรดำเนินพิธีฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน กศท.นรด. นำเรียน
ขออนุมัติ ผบ.นรด. และให้ กศท.นรด. เบิกรับเงินจำก กปช.นรด. เพื่อจ่ำยให้ นขต.นรด. ต่อไป
ข้อ ๕ ขั้นกำรปฏิบัติกำรประกอบพิธีฯ เริ่มตั้งแต่วันซักซ้อมพิธีฯ (วัน ว.-๒) จนถึง วันประกอบพิธี
ฯ (วัน ว.) โดยมีกำรปฏิบัติที่สำคัญ ประกอบด้วย
๕.๑ กำรรับรำยงำนตัว ว่ำที่ ร.ต. ให้ กศท.นรด. รั บผิดชอบดำเนินกำร โดยกำรจั ด
เจ้ำหน้ำที่รับรำยงำนตัวว่ำที่ ร.ต. ตำมบัญชีรำยชื่อฯ ที่ยืนยันเข้ำร่วมพิธีฯ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรือตำมที่
ผบ.นรด. อนุมัติให้เข้ำรั บกำรประดั บเครื่ องหมำยยศฯ และส่งมอบให้เจ้ ำหน้ำที่ของ ศศท. รับไปดำเนินกำร
ตำมขั้นตอนต่อไป
๕.๒ กำรซักซ้อมพิธีฯ
๕.๒.๑ ศศท. รับผิดชอบกำรซักซ้อมพิธีฯ วัน ว.-๒ ถึง วัน ว. ดังนี้
๕.๒.๑.๑ กำรตรวจเครื่องแต่งกำย ทรงผม และกำรปฏิบัติ ของว่ ำที่ ร.ต.
ให้ถูกต้องตำมระเบียบที่กำหนด หำก ศศท. พิจำรณำแล้ว ไม่เรียบร้อย ให้รำยงำน ขออนุมัติต่อ ผบ.ศศท. ให้
งดกำรเข้ำรับประดับเครื่องหมำยยศฯ ในพิธีฯ เป็นรำยๆไป พร้อมกับแจ้งให้ ผบ.นรด. (ผ่ำน กศท.นรด.) ทรำบด้วย
/๕.๒.๑.๒ ดำเนินกำร ...
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๕.๒.๑.๒ ด ำเนิ นกำรจั ดล ำดั บรำยชื่ อ ผู้ เข้ ำรั บประดั บเครื่ องหมำยยศ ร.ต.
เรียงตำมลำดับ ในแต่ละชุด ส่งให้ กศท.นรด. ก่อน ๑๒๐๐ ของวัน ว.-๑ เพื่อให้ กศท.นรด. จัดพิมพ์บัญชีรำยชื่อ
ผู้เข้ำรับประดับเครื่องหมำยยศ ส่งให้ เจ้ำหน้ำที่อ่ำนคำสั่งฯ ใน วัน ว. ได้เตรียมกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕.๒.๑.๓ ดำเนินกำรกำหนด เส้นทำงให้ว่ำที่ ร.ต. เดินขึ้น – ลง เวทีเพื่อเข้ำ
รับกำรประดับเครื่องหมำยยศฯ โดยประสำนกับ กยข.นรด. ในเรื่องกำร รปภ. บริเวณห้องประกอบพิธีฯ ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดจนให้กำหนด จุดยืนของ ประธำนในพิธีฯ คณะผู้ประดับเครื่องหมำยยศฯ และ ว่ำที่ ร.ต.
บนเวที ทั้งในขั้นกำรประดับเครื่องหมำยยศฯ และขั้นกำรกล่ำวโอวำทของประธำนในพิธีฯ แก่นำยทหำรใหม่
๕.๒.๑.๔ จัดกำรฝึกทบทวน ลักษณะทำงทหำร ในท่ำเดิน – หยุด, ท่ำหันและ
ท่ำแสดงควำมเคำรพ ฯลฯ ให้ กับว่ ำที่ ร.ต. รวมทั้ง ให้คั ดเลือก ตั วแทนนำยทหำรใหม่ เพื่ อซักซ้อมให้กล่ำว
นำคำปฏิญำณตนแก่นำยทหำรใหม่
๕.๒.๑.๕ ดำเนินกำรซักซ้อมขั้นตอน กำรปฏิบัติตำมลำดับพิธีฯ
๕.๒.๒ กศท.นรด. วำงแผนตรวจกำรจัดสถำนที่ และกำรซักซ้อม ในวัน ว.-๑ ตำมลำดับ
พิธีฯ โดยเรียนเชิญ ผบ.นรด. และคณะผู้บังคับบัญชำ นรด. ร่วมตรวจควำมเรียบร้อย
๕.๓ กำรต้ อนรั บผู้ มำร่ วมพิธีฯ ให้จัดนำยทหำรสัญญำบั ตรของ นรด. เป็ นเจ้ำ หน้ำที่
ต้อนรับผู้มำร่วมประดับเครื่องหมำยยศ และร่วมพิธีฯ ดังนี้
๕.๓.๑ ให้ รอง เสธ.นรด. เป็ น หัวหน้ำเจ้ำหน้ ำที่ต้ อนรั บผู้ มำร่ วมคณะประดั บ
เครื่องหมำยยศ และร่วมพิธีฯ โดยเรียนเชิญผู้ร่วมคณะประดับเครื่องหมำยยศ ไปยังห้องรับรองและเรียนเชิญ
ผู้มำร่วมพิธีฯ ไปยังห้องประกอบพิธีฯ
๕.๓.๒ ให้ ผอ.กอง.นรด. ที่ได้รับมอบหมำย (ยกเว้น ผอ.กศท.นรด., ผอ.กกพ.นรด.,
ผอ.กยข.นรด., ผอ.กกบ.นรด. และ ผอ.กกร.นรด.) เป็นหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับผู้แทนสถำนศึกษำฯ และอื่นๆ
ที่มำร่วมพิธีฯ โดยเรียนเชิญไปยังห้องประกอบพิธีฯ
๕.๓.๓ ให้ ผอ.กอง.นรด. และ ฝสธ.นรด. ชั้นยศ พ.อ. – พ.ท. เป็นเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับ
ผบ.นขต.ทบ., ผบ.มทบ. หรือ ผู้แทน, ผบ.ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ที่มำร่วมคณะประดับเครื่องหมำยยศ โดยให้เรียนเชิญ
ไปยังห้องรับรอง หรือต้อนรับ ผู้แทนสถำนศึกษำฯ และอื่นๆ ที่มำร่วมพิธีฯ โดยให้เรียนเชิญไปยังห้องพิธีฯ ตำมที่
ได้รับกำรแบ่งมอบหน้ำที่
๕.๔ กำรต้อนรับ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ
๕.๔.๑ เมื่อใกล้เวลำที่ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ จะเดินทำงมำถึง ผบ.นรด. และคณะ
ผู้บังคับบัญชำ นรด. ประกอบด้วย รอง ผบ.นรด., เสธ.นรด., ผบ.ศศท. และ ผบ.ศสร. จะมำยืนเข้ำแถว รอต้อนรับ
ผบ.ทบ./ประธำนพิธีฯ บริเวณหน้ำประตูทำงเข้ำอำคำรประกอบพิธีฯ ตำมที่กำหนด

/๕.๔.๒ เมื่อ ผบ.ทบ. ...

๘
๕.๔.๒ เมื่อ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ เดินทำงมำถึง ผบ.นรด. จะเข้ำไปกล่ำวรำยงำน
และเรียนเชิญ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ เข้ำพักที่ห้องรับรอง
๕.๕ กำรบรรยำยสรุป ขั้นตอนกำรประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.ให้ ผบ.ทบ./ประธำนใน
พิธีฯ และผู้ร่วมประดับเครื่องหมำยยศฯ ได้ทรำบ โดยให้ ผอ.กศท.นรด. กล่ำวบรรยำยสรุปขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ณ ห้องรับรอง มีรำยละเอียดตำมผนวก ต โดยให้ กทส.นรด. จัดเจ้ำหน้ำที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์ สนับสนุนกำร
บรรยำยสรุปฯ
๕.๖ กกพ.นรด. จัดลำดับของผู้บังคับบัญชำร่วมประดับเครื่องหมำยยศฯ ทั้งในคณะฯ
ของ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ และคณะอื่นๆ ตำมจำนวนที่กำหนดให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้ำรับกำรประดับ
เครื่องหมำยยศฯ ไปยังห้องประกอบพิธีฯ เข้ำนั่งประจำที่นั่งรับรองตำมลำดับที่กำหนด
๕.๗ กำรเรียนเชิญ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ และผู้ประดับเครื่องหมำยยศฯ ไปยังห้อง
ประกอบพิธีฯในวัน ว. ให้ดำเนินกำรดังนี้
๕.๗.๑ รอง ผบ.นรด. เป็นผู้เรียนเชิญ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ รับกำรแสดงกำร
เคำรพแล้วให้เรียนเชิญ จุดเทียน ธูปบูชำพระรัตนตรัย, แสดงควำมเคำรพธงชำติ, ถวำยควำมเคำรพพระฉำยำลักษณ์
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว แล้วเรียนเชิญนั่งประจำที่นั่งรับรองที่กำหนด
๕.๗.๒ รอง ผบ.นรด. เป็นผู้เรียนเชิญผู้ประดับเครื่องหมำยยศฯ ร่วมกับ ผบ.ทบ./
ประธำนในพิธีฯ ไปยังห้องประกอบพิธีฯ เข้ำนั่งประจำที่นั่งรับรองตำมลำดับที่กำหนด
๕.๗.๓ รอง เสธ.นรด. จะเป็นผู้เรียนเชิญผู้ประดับเครื่องหมำยยศฯ คณะฯ ต่อๆ มำ
เข้ำประดับยศแทนคณะฯ ของ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ (ตำมจำนวนคณะฯ ที่กำหนด) ไปยังบริเวณที่พักคอยเพื่อรอ
ทำกำรประดับเครื่องหมำยยศต่อ จำกคณะฯ ของ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ
๕.๘ ลำดับขั้นตอนกำรประกอบพิธีฯ
๕.๘.๑ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ ออกจำกห้องรับรอง มำยังบริ เวณประกอบพิธีฯ
โดย รอง ผบ.นรด. เป็นผู้เรียนเชิญ ไปตำมเส้นทำงที่กำหนด (หำกไม่จำกัดด้วยสถำนที่แล้วจะเข้ำทำงด้ำนข้ำงช่วง
หน้ำเวที)
๕.๘.๒ ผู้ควบคุมบอกแสดงควำมเคำรพ แล้วรำยงำนยอดจำนวนผู้เข้ำรับกำรประดับ
เครื่องหมำยยศฯ
๕.๘.๓ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ จุดเทียน ธูป บูชำพระรัตนตรัย แสดงควำมเคำรพ
ธงชำติ ถวำยควำมเคำรพพระฉำยำลักษณ์ สมเด็ จพระเจ้ำอยู่หั ว แล้วกลับไปนั่ง ที่รับรอง โดย รอง ผบ.นรด.
เป็นผู้เรียนเชิญทุกขั้นตอน
๕.๘.๔ ผบ.นรด.กล่ำวรำยงำน (โดยมีรำยละเอียดตำมผนวก ถ)
๕.๘.๕ รอง ผบ.นรด. เรียนเชิญ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ และนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่
ขึ้นเวทีประจำจุดยืนที่กำหนดเพื่อทำกำรประดับเครื่องหมำยยศ
๕.๘.๖ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ และนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ประจำที่
/๕.๘.๗ ผอ.กศท.นรด. ...

๙
๕.๘.๗ ผอ.กศท.นรด./เจ้ำหน้ำที่ อ่ำนคำสั่ง กห และรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรประดับ
เครื่องหมำยยศฯ
๕.๘.๘ ผู้เข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศฯ ขึ้นเวทีประจำตำมจุดที่กำหนด
๕.๘.๙ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ และนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ทำกำรประดับเครื่องหมำย
ยศฯ ชุดที่ ๑ – ๑๕ เสร็จ รอง ผบ.นรด. จะเรียนเชิญ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ และนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ออกไป
ชมนิทรรศกำร และกลับมำพักรับประทำนอำหำรว่ำง ณ ห้องรับรอง
๕.๘.๑๐ รอง เสธ.นรด. เรียนเชิญผู้ประดับเครื่องหมำยยศ คณะฯ ต่อๆ ไปทำกำร
ประดับฯ แทน (จนครบตำมจำนวนคณะฯ ที่กำหนดไว้)
๕.๘.๑๑ เมือ่ ได้เวลำที่กำหนด รอง ผบ.นรด. เรียนเชิญ ผบ.ทบ./ประธำนพิธีฯ และ
นำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ กลับเข้ำประจำที่ ทำกำรประดับเครื่องหมำยยศ ๑๐ ชุดสุดท้ำย เมื่อประดับเครื่องหมำยยศฯ
เสร็จ รอง ผบ.นรด. เรียนเชิญ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ, นำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๕ ท่ำน และ ผบ.นรด.
ประจำที่บนเวทีตำมจุดที่กำหนด ส่วนที่เหลือกลับลงมำนั่งประจำที่
๕.๘.๑๒ ผู้แทน ว่ำที่ ร.ต. ออกมำประจำจุด เตรียมนำกล่ำวคำปฏิญำณตน
๕.๘.๑๓ ผู้แทน ว่ำที่ ร.ต. นำ ว่ำที่ ร.ต. กล่ำวคำปฏิญำณตน (โดยมีรำยละเอียดตำม
ผนวก ท)
๕.๘.๑๔ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ กล่ำวให้โอวำทแก่นำยทหำรใหม่
๕.๘.๑๕ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ กล่ำวให้โอวำทจบ ผู้ควบคุมแถวสั่งแสดงควำม
เคำรพ และเปิดเพลงมหำฤกษ์ ๑ จบ
๕.๘.๑๖ ผบ.นรด. เรียนเชิญ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ กรำบพระรัตนตรัย แสดง
ควำมเคำรพธงชำติ ถวำยควำมเคำรพพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๕.๘.๑๗ ผบ.นรด. เรียนเชิญ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ ลงจำกเวทีเพื่อเข้ำไปทักทำย
นำยทหำรใหม่
๕.๘.๑๘ เสร็จพิธี ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ เดินทำงกลับ คณะผู้บังคับบัญชำของ
นรด. ติดตำมส่งคณะฯตำมลำดับ
๕.๙ กำรจัดกำรรับรอง ผู้ปกครอง/ญำติของว่ำที่ ร.ต. ที่เข้ำประดับเครื่องหมำยยศฯ
ในวัน ว.-๑ ถึงวัน ว. ให้ กกร.นรด. รับผิดชอบดังนี้
๕.๙.๑ วำงแผน อ ำนวยกำร ก ำกั บกำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด เตรี ยมสถำนที่ รั บ รอง
ผู้ปกครอง/ญำติ ที่มำร่วมแสดงควำมยินดี เพื่อให้ครอบคลุมในกำร จัดกำรประชำสัมพันธ์ชี้แจงลำดับขั้นตอน
ของกำรประกอบพิธีฯ ตลอดจนชี้แจงให้ทรำบถึง ข้อจำกัด, ข้อห้ำมต่ำงๆ ในสถำนที่โดยรอบ รวมถึงกำรใช้สถำนที่
จอดรถ, กำรใช้บริกำรร้ำนอำหำร, ห้องสุขำ และอื่นๆ

/๕.๙.๒ วำงแผน ...

๑๐
๕.๙.๒ วำงแผน อำนวยกำร กำกับกำร เกี่ยวกับกำรจัดเตรียม สถำนที่พักสื่อมวลชน
กำรบันทึกภำพของสื่อมวลชน และกำรให้สัมภำษณ์ของ ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ โดยประสำนกับ สลก.ทบ.
ทั้งนี้เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๕.๙.๓ จัดเตรียมสถำนที่ และเจ้ำหน้ำที่ในกำรประชำสัมพันธ์ ทำงเครื่องขยำยเสียง
ให้ครอบคลุมสถำนที่
๕.๑๐ กำรจัดนิทรรศกำรของหน่วยรับผิดชอบกำรฝึกวิชำทหำร
๕.๑๐.๑ กฝศ.นรด. วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน และก ำกั บดู แลกำรจั ด
นิทรรศกำรของหน่วยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดแสดงตำมที่กำหนด และให้ซักซ้อมเจ้ำหน้ำที่นำเสนอผลงำน
ให้พร้อม ในวัน ว.-๑ ทั้งนี้เพื่อให้พร้อมรับกำรตรวจจำก คณะผู้บังคับบัญชำ นรด.
๕.๑๐.๒ จัดเตรียมสถำนที่พัก และอำหำร ตลอดจนอำนวยควำมสะดวกในเรื่อง
ต่ำงๆ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยรับผิดชอบกำรฝึกวิชำทหำร ที่เดินทำงมำร่วมจัดแสดงนิทรรศกำรให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
๕.๑๑ กำรรักษำควำมปลอดภัยบุคคล, สถำนที่ และกำรจรำจรในเขตพื้นที่
๕.๑๑.๑ กยข.นรด. จัดตั้ งกองอำนวยกำรรักษำควำมปลอดภั ยฯ ให้แล้วเสร็ จ
ใน วัน ว.-๑ เพื่อบรรยำยสรุป แผนกำรรักษำควำมปลอดภัยฯ และกำรจรำจรในเขตพื้นที่ประกอบพิธีฯ ให้กับ
คณะผู้บังคับบัญชำ นรด. หรือคณะฯ อื่นๆ ได้รับทรำบ
๕.๑๑.๒ กยข.นรด. ประสำนงำนกั บหน่ วยที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ กำรสนั บสนุ น
สิ่ง อุ ปกรณ์ , สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก, อำหำร และน้ ำดื่ ม ให้ กับฝ่ ำยรั กษำควำมปลอดภัยฯ ของหน่ วยต่ ำงๆ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๕.๑๒ กำรแต่งกำยผู้เข้ำร่วมพิธี
๕.๑๒.๑ ทหำรชำย เครื่องแบบปกติกำกีแกมเขียวคอพับแขนยำว งดหมวก
๕.๑๒.๒ ทหำรหญิง เครื่องแบบปกติคอพับสีขำวแขนยำว งดหมวก
๕.๑๒.๓ พลเรือน เครื่องแบบปกติ แขนยำว หรือสำกลนิยม
๕.๑๒.๔ ผู้รับกำรประดับเครื่องหมำยยศ เครื่องแบบปกติกำกีแกมเขียวคอพับ
แขนยำว หมวกหนีบ
ข้อ ๖ ขั้นกำรปฏิบัติหลังกำรประกอบพิธีฯ เริ่มตั้งแต่หลังวันพิธีฯ (วัน ว.+๑) เป็นต้นไปจะมี
กำรปฏิบัติที่ต้องดำเนินกำรดังนี้
๖.๑ นขต.นรด. ที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยเบิกยืมเงิน ให้ส่งหลักฐำนใช้หนี้ภำยใน
วัน ว.+๗

/๖.๒ นขต.นรด. ...

๑๑
๖.๒ นขต.นรด. สรุปปัญหำข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ รวมทั้งกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ส่งให้ กศท.นรด. ภำยใน วัน ว. + ๑๕
๖.๓ กศท.นรด. จัดกำรประชุม นขต.นรด. ภำยใน วัน ว.+๓๐ เพื่อสรุปปัญหำข้อขัดข้อง
และข้อเสนอแนะ รวมทั้งกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยเรียนเชิญ ผบ.นรด. เป็นประธำนกำรประชุมฯ
ข้อ ๗ ให้กองทะเบียนพลนักศึกษำวิชำทหำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน เป็นผู้รักษำกำรตำม
ระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๑
พลโท ปรำกำร ปทะวำนิช
( ปรำกำร ปทะวำนิช )
ผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
กองทะเบียนพลนักศึกษำวิชำทหำร

พ.ท.หญิง
ส.ต.หญิง
พ.อ.
พ.อ.
พล.ต.
พล.ต.

ร่ำง/ตรวจ
พิมพ์/ทำน
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

ธ.ค.๖๑
ธ.ค.๖๑
ธ.ค.๖๑
ธ.ค.๖๑
ธ.ค.๖๑
ธ.ค.๖๑

๑๒
ผนวก ประกอบประกอบระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับ
เครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑
ผนวก ก กำหนดกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.
ผนวก ข ร่ำงคำกล่ำว ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ
ผนวก ค คณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.
ผนวก ง ควำมรับผิดชอบของ นขต.นรด.
ผนวก จ ผบ.นขต.ทบ. ร่วมประดับเครื่องหมำยยศ
ผนวก ฉ ผบ.นขต.ทบ. และผู้บังคับหน่วยร่วมประดับเครื่องหมำยยศและร่วมพิธีฯ
ผนวก ช แผนผังห้องรับรอง
ผนวก ซ แผนผังห้องประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ
ผนวก ด กำรจัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ผนวก ต คำกล่ำวบรรยำยสรุปขั้นตอนกำรประดับเครื่องหมำยยศ
ผนวก ถ คำกล่ำวรำยงำนของ ผบ.นรด.
ผนวก ท คำกล่ำวปฏิญำณตนของ ว่ำที่ ร.ต.

๑๓
ผนวก ก (กำหนดกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำร
รักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕
พ.ศ.๒๕๖๑
กำหนดกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ประจำปี ......
( วัน เดือน ปี )
-------------------------------------(เวลำ น. – ๓๐) - ผู้เข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. และผู้เข้ำร่วมพิธีฯ พร้อม
(เวลำ น.)
- ผบ.ทบ. ประธำนในพิธีฯ มำถึง (สถำนที่ประกอบพิธีฯ)
- ประธำนถึงบริเวณที่ประดับยศ ผู้ควบคุมบอกแสดงควำมเคำรพแล้วรำยงำนยอด
จำนวนผู้เข้ำรับกำรประดับยศ
- เจ้ำหน้ำที่เรียนเชิญประธำน จุดเทียน ธูป บูชำพระรัตนตรัย ทำควำมเคำรพธงชำติ ถวำยควำม
เคำรพพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว แล้วกลับไปนั่ง ณ ที่รับรอง
(เวลำ น. + ๑๐) - ผบ.นรด. กล่ำวรำยงำน
- เรียนเชิญ ประธำนและนำยทหำรชั้นผูใ้ หญ่ รวม ..... นำย ทำกำรประดับเครื่องหมำยยศ
(เวลำ น. + ๑๕) - ประธำนและคณะฯ จำนวน ...... นำย ประจำที่
- ผอ.กศท.นรด. อ่ำนรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ
- ประธำนและคณะฯ ทำกำรประดับเครื่องหมำยยศฯ ชุดที่ ๑ – ๑๕ จำกนั้นเปลี่ยนให้ คณะฯ
ต่อไป ทำกำรประดับยศฯ แทน
- ประธำนและคณะฯ ชมนิทรรศกำรฯ /รับประทำนอำหำรว่ำง ณ ห้องรับรอง
- ประธำนและคณะฯ กลับเข้ำประจำที่ ทำกำรประดับเครื่องหมำยยศ ๑๐ ชุดสุดท้ำย
- เมื่อประดับเครื่องหมำยยศเสร็จประธำน, นำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๕ ท่ำน และ ผบ.นรด.
ประจำที่บนเวทีตำมจุดที่กำหนด ส่วนที่เหลือกลับลงมำนั่งประจำที่
- ผู้แทน ว่ำที่ ร.ต. นำกล่ำวคำปฏิญำณ เข้ำประจำที่
- นำยทหำรใหม่กล่ำวคำปฏิญำณตน
- ประธำน กล่ำวให้โอวำทนำยทหำรใหม่
- ประธำนกล่ำวจบ บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ ๑ จบ
- เสร็จพิธี ผบ.นรด. เรียนเชิญ ประธำน กรำบพระรัตนตรัย ทำควำมเคำรพธงชำติ แล้วถวำย
ควำมเคำรพพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
- ผบ.นรด. เรียนเชิญประธำนทักทำยกับนำยทหำรใหม่ ตำมอัธยำศัย
- เสร็จพิธี ประธำนและคณะ ฯ เดินทำงกลับ

/กำรแต่งกำย ...

๑๔
กำรแต่งกำยผู้เข้ำร่วมพิธี
ทหำรชำย
ทหำรหญิง
พลเรือน
ผู้รับกำรประดับยศ

เครื่องแบบปกติกำกีแกมเขียวคอพับแขนยำว หมวกทรงหม้อตำล
เครื่องแบบปกติคอพับสีขำวแขนยำว หมวกพับปีก
เครื่องแบบปกติ แขนยำว หรือสำกลนิยม
เครื่องแบบปกติกำกีแกมเขียวคอพับ แขนยำว หมวกหนีบ (ชำย)
เครื่องแบบปกติคอพับสีขำวแขนยำว หมวกหนีบ (หญิง)

๑๕
ผนวก ข (ร่ำงคำกล่ำว ผบ.ทบ./ประธำนในพิธีฯ) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑
คำกล่ำวของผู้บัญชำกำรทหำรบก
ในพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้แก่ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕
--------------------------------ผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน เพื่อนนำยทหำร นำยทหำรใหม่ และผู้มีเกียรติ ทุกท่ำน
ผมมีควำมยินดียิ่ง ที่ได้มำเป็นประธำนในพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ให้กับนักศึกษำวิชำทหำรที่
สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕ เป็นว่ำที่ ร้อยตรี ในวันนี้
ในนำมของกองทัพบก ผมขอแสดงควำมชื่นชมยิ นดี ต่อควำมสำเร็จ ของผู้ที่ได้รับกำรประดับ
เครื่องหมำยยศ ทุกท่ำน จำกกำรที่ท่ำนสมัครใจเข้ำรับกำรฝึกวิชำทหำร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนสำเร็จตำมหลักสูตร
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชำติเป็นหลักนั้น นับได้ว่ำท่ำนเป็นผู้มีจิตสำนึก ในควำมรับผิดชอบของควำม
เป็นคนไทย เป็นบุคลำกรที่มีคุณค่ำของสังคม ประเทศชำติ และเป็นกำลังพลสำรองที่สำคัญของกองทัพ
ปัจจุ บั นนี้ ทุ กประเทศ ได้ ให้ ควำมส ำคั ญต่ อ กำรจั ดเตรี ยมกำลั ง พลส ำรอง ว่ ำมี ควำมส ำคั ญ
และจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ ดังนั้น กำรที่ท่ำนทั้งหลำยได้รับกำรประดับยศเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
ในวันนี้ นอกจำกจะเป็นสิ่งยืนยันถึงควำมเพียบพร้อม และควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนทหำรแล้ว ยังเป็นกำรแสดงให้
เห็นถึงควำมรับผิดชอบ ต่อภำระหน้ำที่ ในฐำนะกำลังพลสำรองที่พึงมีต่อกองทัพบก และประเทศชำติ ในโอกำสนี้
ขอต้อนรับนำยทหำรใหม่ทุกท่ำนเข้ำสูก่ ำรเป็นกำลังพลสำรอง ของกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สุดท้ ำยนี้ ขออ ำนำจสิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ์ ทั้ ง หลำย ตลอดจนเดชะพระบำรมี อั นแผ่ ไ พศำลแห่ ง องค์
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ได้โปรดดลบันดำลพระรำชทำนพร ให้นำยทหำรใหม่
ทุกท่ำน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ มีสุขภำพ พลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจมั่นคง
และแน่วแน่ ในกำรพัฒนำกองทัพบก และประเทศชำติ ให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่ง ๆ ขึ้นไป

๑๖
ผนวก ค (กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำ
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึก
วิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑

คำสั่งหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
(เฉพำะ)
ที่ /
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.
ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕
-----------------------เพื่อให้กำรดำเนินงำนในพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปี
ที่ ๕ และได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็น ว่ำที่ ร.ต. ประจำปี .... เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงให้ผู้มีรำยนำมตำมคำสั่งนี้
เป็นผูอ้ ำนวยกำรกำกับดูแลปฏิบัติงำน และประสำนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้.
๑. ผบ.นรด.
ประธำนกรรมกำร
๒. รอง ผบ.นรด.(๑)
รองประธำนกรรมกำร (๑)
๓. รอง ผบ.นรด.(๒)
รองประธำนกรรมกำร (๒)
๔. เสธ.นรด.
รองประธำนกรรมกำร (๓)
๕. ผบ.ศศท.
รองประธำนกรรมกำร (๔)
๖. รอง เสธ.นรด.(๑)
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร (๑)
๗. รอง เสธ.นรด.(๒)
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร (๒)
๘. รอง ผบ.ศศท.(๑)
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร (๓)
๙. รอง ผบ.ศศท.(๒)
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร (๔)
๑๐. รอง ผบ.รร.รด.ศศท.
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร (๕)
๑๑. เสธ.ศศท.
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร (๖)
๑๒. ผอ.กกพ.นรด.
กรรมกำร
๑๓. ผอ.กยข.นรด.
กรรมกำร
๑๔. ผอ.กกบ.นรด.
กรรมกำร
๑๕. ผอ.กปช.นรด.
กรรมกำร
๑๖. ผอ.กกร.นรด.
กรรมกำร
/๑๗. ผอ.กคร.นรด. ...

๑๗
๑๗. ผอ.กคร.นรด.
๑๘. ผอ.กฝศ.นรด.
๑๙. ผอ.กสด.นรด.
๒๐. ผอ.กทส.นรด.
๒๑. ผอ.กฝ.รร.รด.ศศท.
๒๒. ผอ.กศ.รร.รด.ศศท.
๒๓. หก.กบร.นรด.
๒๔. หก.กบร.ศศท.
๒๕. หน.หน่วยตรวจโรค นรด.
๒๖. อศจ.นรด.
๒๗. ผบ.พัน.ร.นรด.
๒๘. หน.น.กง.นรด.
๒๙. ผอ.กศท.นรด.
๓๐. รอง ผอ.กศท.นรด
๓๑. หน.ผจก.กศท.นรด.
๓๒. หน.ผจห.กศท.นรด
๓๓. หน.ผคส.กศท.นรด.
ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร และ เลขำนุกำร
กรรมกำร และ รองเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร (๑)
ผู้ช่วยเลขำนุกำร (๒)
ผู้ช่วยเลขำนุกำร (๓)

วันที่
พล.ท.
(

)
ผบ.นรด.

กองทะเบียนพลนักศึกษำวิชำทหำร

๑๘
ผนวก จ (ผู้ บั งคั บ บั ญชำ และ ผบ.นขต.ทบ.ร่ ว มประดั บเครื่ อ งหมำยยศ) ประกอบระเบี ยบปฏิ บั ติ ประจ ำ
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึก
วิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑
๑. รอง ผบ.ทบ.
๒. ปธ.คปษ.ทบ.
๓. ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๔. ผช.ผบ.ทบ. (๒)
๕. เสธ.ทบ.
๖. รอง เสธ.ทบ. (๑)
๗. รอง เสธ.ทบ. (๒)
๘. รอง เสธ.ทบ. (๓)
๙. รอง เสธ.ทบ. (๔)
๑๐. รอง เสธ.ทบ. (๕)
๑๑. จก.กพ.ทบ.
๑๒. จก.ขว.ทบ.
๑๓. จก.ยก.ทบ.
๑๔. จก.กบ.ทบ.
๑๕. จก.กร.ทบ.
๑๖. ปช.ทบ.
๑๗. จก.สบ.ทบ.
--------------------------------------------

๑๙
ผนวก ง (กำรแบ่งควำมรับผิดชอบให้กับ นขต.นรด.) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑
เพื่อให้กำรเตรียมกำรในพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้น
ปีที่ ๕ ประจำปี ....... เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงให้นขต.นรด. และ นขต.บก.นรด. ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร ดังนี้
๑. นขต.นรด. และ นขต.บก.นรด.
๑.๑ รับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมคำสั่ง และอื่นๆ เมื่อเห็นสมควร
๑.๒ จัดนำยทหำรสัญญำบัตรชั้นยศ พ.อ. ขึ้นไป พร้อมกับบัญชีรำยชื่อ เพื่อทำหน้ำที่ประดับ
เครื่องหมำยยศ ตั้งแต่ คณะฯที่ ๒ เป็นต้นไป
๑.๓ แจ้งให้กำลังพลที่ไม่ติดรำชกำรเข้ำร่วมพิธีฯ (ในวันพิธีฯ)
๑.๔ หน่วยที่ใช้สถำนที่ อำคำรประกอบพิธีฯ ให้ประสำนรำยละเอียดกับ กศท.นรด. และ
จะต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ไปดูสถำนที่ก่อนถึงวันพิธีฯ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
๑.๕ ให้กำรสนับสนุนแก่ นขต.นรด. ในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมที่ร้องขอ
๑.๖ หน่วยที่เสนอขอใช้งบประมำณ เงินรำยรับสถำนศึกษำ ให้รับเงินจำก กศท.นรด. และส่ง
หลักฐำนใช้หนี้เงินยืม ภำยใน ๑๕ วันทำกำร โดยนำหลักฐำนแยกส่งตำมรำยกำรงบประมำณสำหรับรำยกำรที่มี
กำรจัดซื้อหรือจ้ำง ให้ประสำนกำรปฏิบัติ โดยตรงกับ พธ.กบร.นรด. และสำเนำให้ กศท.นรด. ทรำบด้วย
๒. กศท.นรด.
๒.๑ อำนวยกำร,ประสำนงำน,กำกับดูแลพิธีฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๒ ติดต่อ,ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรขอใช้สถำนที่จัดงำนประกอบพิธีฯ
๒.๓ รำยงำน ผบ.ทบ. เพื่อเรียนเชิญเป็นประธำนในพิธีฯ
๒.๔ มีหนังสือแจ้งให้ว่ำที่ ร.ต. ( ชำย - หญิง ) ตำมคำสั่ง กห. เข้ำร่วมพิธีฯ ให้เป็นไปตำม
จำนวนที่กำหนด และเชิญผู้บังคับบัญชำว่ำที่ ร.ต. มำร่วมพิธีฯ
๒.๕ มีหนังสือเรียนเชิญ ผู้บังคับบัญชำใน ทบ. และต่ำงเหล่ำทัพ มำร่วมประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.
๒.๖ ออกบัตรเชิญ นขต.ทบ. และ ผบ.หน่วยต่ำงๆ ตำมที่เห็นสมควร
๒.๗ มีหนังสือเยนเชิญผู้แทนสถำนศึกษำที่มี นศท. ชั้นปีที่ ๕ มำร่วมพิธีฯ
๒.๘ ทำหลักฐำนยืมเงิน ให้กับ นขต.นรด. ที่เกี่ยวข้อง (ผ่ำน กง.นรด.)
๒.๙ จัดเจ้ำหน้ำที่ น.๑ และ ส.๔ เพื่อรับฝำกของจำก ว่ำที่ ร.ต. ที่นำติดตัวมำในวันรำยงำนตัว
และวันร่วมพิธีฯ
๒.๑๐ มอบรำยชื่อว่ำที่ ร.ต. ที่จะเข้ำร่วมพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ให้กับนำยทหำรที่ต้อง
อ่ำนคำสั่งฯ ในวันพิธีฯ
๒.๑๑ ประสำนกำรใช้สถำนที่, โต๊ะ, เก้ำอี้, กับเจ้ำหน้ำที่สถำนที่ประกอบพิธีฯ เพื่อสนับสนุน
ให้กับ นขต.นรด. เมื่อร้องขอ
/๒.๑๒ ติดตั้งธง ...

๒๐
๒.๑๒ ติดตั้งธงประจำเหล่ำบนเวทีห้องประกอบพิธีฯ
๒.๑๓ จัดทำคู่มือ ว่ำที่ ร.ต. แจกจ่ำยให้กับ ผู้เข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ
๒.๑๔ ประสำนขอใช้ สถำนที่สำหรับเป็นที่จอดรถผู้ร่วมพิธีฯ
๒.๑๕ จัดอำหำรว่ำงสำหรับรับรองผู้บังคับบัญชำ นรด.
๓. กกพ.นรด.
๓.๑ ควบคุม กำกับดูแล กำรปฏิบัติงำนของนำยทหำรต้อนรับผู้บังคับบัญชำ, แขกรับเชิญ
และกำรจัดผู้ประดับเครื่องหมำยยศร่วมกับนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ ตำมคำสั่ง นรด. ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๓.๒ จัดนำยทหำร (ยศ พ.ต.- พ.ท.) อ่ำนรำยชื่อ ฯ ร่วมกับ กศท.นรด. จำนวน ๑ นำย
๓.๓ จัดเจ้ำหน้ำที่ น.๑ และ ส.๒ ร่วมกับ กศท.นรด. ในกำรจัดเครื่องหมำย “ดำว” (ในพิธีฯ)
๓.๔ กำกับดูแลควำมเรียบร้อยในพิธีฯ ร่วมกับ กศท.นรด.
๔. กยข.นรด.
๔.๑ วำงแผนประสำนงำน และด ำเนิ นกำรเกี่ ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภั ย งำนพิ ธี ฯ
โดยออกคำสั่ง นรด. เรือ่ งกำรรักษำควำมปลอดภัย ในพิธีฯ
๔.๒ ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับกำรสนับสนุน กำลังพล, ยุทโธปกรณ์และ
เครื่องมือ ในกำรรักษำควำมปลอดภัย จำก ศรภ., ขว.ทบ., สพ.ทบ., กส.ทบ., และ มทบ.๑๑ ฯลฯ
๔.๓ ประสำนเจ้ำหน้ำที่ ตำรวจในท้องที่ ในกำรดูแลกำรจรำจรบริเวณ ถนนรอบสถำนที่
ประกอบพิธีฯ
๔.๔ กำกับดูแลกำรจรำจรภำยในบริเวณ สถำนที่ประกอบพิธีฯ
๔.๕ จัด ฝสธ. เป็นเจ้ำหน้ำที่ร่วมพิธีฯ และต้อนรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง
๕. กบร.นรด.
๕.๑ กำกับดูแล และให้กำรสนับสนุน, กำรจัดหำ สป.ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในงำนพิธีฯ
๕.๒ จัดหำอำหำรกล่อง และแจกจ่ำยเป็นหน่วยให้กับ นขต.นรด. และ ศศท. ตำมที่ กศท.นรด.
สรุปยอดกำรเสนอควำมต้องกำร ของแต่ละหน่วย
๕.๓ กำกับ ดูแลกำรบริกำร ผู้รับเชิญ และผู้ร่วมพิธีฯ
๕.๔ สนับสนุน สป.๓ ตำมควำมจำเป็น
๕.๕ จัด ฝสธ. เป็นเจ้ำหน้ำที่ร่วมพิธีฯ และต้อนรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง
๖. กกร.นรด.
๖.๑ วำงแผน ประสำนงำนและกำกับดูแลประชำสัมพันธ์ให้กับผู้มำร่วมพิธีฯ ทรำบกำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงทั่วถึง
๖.๒ วำงแผนกำรต้อนรับผู้ปกครอง โดยกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทรำบลำดับขั้นตอน
กำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.
/๖.๓ จัดทำป้ำย ...

๒๑
๖.๓ จัดทำป้ ำยประชำสั มพันธ์ ป้ ำยใหญ่ ๔ ป้ำย ติดตั้งที่ นรด., ศศท. และบริ เวณหน้ ำ
สถำนที่ประกอบพิธีฯ และป้ำยผ้ำ จำนวน ๑๐ ป้ำย (ควำมยำว ๔ ม.) ติดในสถำนที่ประกอบพิธีฯ และสถำนที่
ใกล้เคียงบริเวณรอบนอกสถำนที่ประกอบพิธีฯ สำหรับวัสดุที่ใช้จัดทำป้ำยเมื่อเสร็จงำนแล้วให้เก็บรวบรวมทำบัญชี
คุมเป็นวัสดุคงคลังไว้ใช้ในปีต่อไป
๖.๔ จัดกำรถ่ำยทอดโทรทัศน์วงจรปิดในพิธีประดั บเครื่องหมำยยศฯ และจัดฉำยวีดิโอให้
ผู้ปกครอง ว่ำที่ ร.ต. นั่งชม ณ จุดรับรองที่กำหนดให้สำมำรถรับชมได้อย่ำงทั่วถึง
๖.๕ จัดทำหนังสือเชิญสื่อมวลชน และจัดหำปลอกแขนให้สื่อมวลชน
๖.๖ กำกับดูแล กำรดำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยุกระจำยเสียงในเครือข่ำยฯ ของ ทบ.
๖.๗ กำกับดูแล กำรบันทึกภำพ และกำรแพร่ภำพทำงสถำนีโทรทัศน์
๖.๘ จัดทำหนั งสื อเชิญ สื่ อตั ววิ่ ง โดยใช้ข้ อควำม “โปรดหลี กเลี่ยงกำรใช้เส้นทำงจรำจร
(ในวันพิธีฯ) ตั้งแต่เวลำ ๑๔๐๐ – ๑๗๐๐ น.” และประสำนเจ้ำหน้ำที่ (สถำนที่) ให้ช่วยประชำสัมพันธ์ข้อควำม
กำหนดกำรประกอบพิธีฯ
๖.๙ จัดทำ และแจกจ่ำย แผ่นผับ, วำรสำร นรด. ในพิธีฯ
๖.๑๐ ดำเนินกำรบันทึกภำพนิ่ง และวีดีโอ ในส่วนของ นรด. เพื่อส่งให้ กศท.นรด. ภำยใน
๑๕ วัน หลังจบภำรกิจ
๖.๑๑ กำหนดหัวข้อกำรสัมภำษณ์ของ ผบ.นรด.,ว่ำที่ ร.ต. (ชำย – หญิง) และผู้ปกครอง
เพื่อให้สื่อมวลชนสัมภำษณ์
๖.๑๒ ประสำน ศศท. และ กศท.นรด. ในวันซักซ้อมเกี่ยวกับสถำนที่ และกำรถ่ำยรูปของ
ผู้ปกครอง
๖.๑๓ ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งวันซ้อม และวันจริง โดยเน้นในเรื่อง ทรงผม, กำรแต่ง
เครื่องแบบทหำร และกำรปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมทหำรให้ถูกต้อง ในฐำนะนำยทหำรสัญญำบัตร
๗. กปช.นรด.
๗.๑ ตรวจสอบควำมเหมำะสม กำรขอใช้ งบประมำณ และสนั บสนุ นงบประมำณให้ กั บ
นขต.นรด.
๗.๒ กำกับดูแล และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้งบประมำณในพิธีฯ
๘. กคร.นรด.
๘.๑ จัด ฝสธ. เป็นเจ้ำหน้ำที่ร่วมพิธีฯ และต้อนรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง
๘.๒ อื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๙. กฝศ.นรด.
๙.๑ วำงแผน อำนวยกำร ประสำนงำน และกำกับดูแลกำรจัดนิทรรศกำร เพื่อแสดงผลงำน
ที่สำคัญในกำรฝึกวิชำทหำร
๙.๒ จัดนำยทหำร (ชั้นยศ พ.ต – พ.ท.) อ่ำนรำยชื่อว่ำที่ ร.ต. ร่วมกับ กศท.นรด. จำนวน ๑ นำย
/๙.๓ จัด ฝสธ. …

๒๒
๙.๓ จัด ฝสธ. เป็นเจ้ำหน้ำที่ร่วมพิธีฯ และต้อนรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง
๙.๔ อื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑๐. กสด.นรด.
๑๐.๑ จัดนำยทหำร (ชั้นยศ พ.ต – พ.ท.) อ่ำนรำยชื่อว่ำที่ ร.ต. ร่วมกับ กศท.นรด. จำนวน ๑ นำย
๑๐.๒ จัด ฝสธ. เป็นเจ้ำหน้ำที่ร่วมพิธีฯ และต้อนรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง
๑๐.๓ อื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑๑. กทส.นรด.
๑๑.๑ จัด ฝสธ. เป็นเจ้ำหน้ำที่ร่วมพิธีฯ และต้อนรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง
๑๑.๒ จัดเจ้ำหน้ำที่พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ในห้องรับรองผู้บังคับบัญชำ
๑๑.๓ อื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑๒. สน.ฝอท.บก.อส.นรด.
๑๒.๑ จัด ฝสธ. เป็นเจ้ำหน้ำที่ร่วมพิธีฯ และต้อนรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง
๑๒.๒ อื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑๓. กบร.นรด. กำกับดูแลให้ นขต.กบร.นรด. ดำเนินกำรปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังนี้
๑๓.๑ ผพธ.กบร.นรด.
๑๓.๑.๑ จัดหำเครื่องหมำยยศให้ได้ขนำดตำมที่ ทบ. กำหนด เป็นเดือยหมุดโลหะที่
แข็งแรงทนทำน
๑๓.๑.๒ ประสำนกำรขำยอำหำรกับเจ้ำหน้ำที่ (สถำนที่ประกอบพิธีฯ) ให้มีร้ำนค้ำ
และอำหำรให้เพียงพอแก่จำนวน ว่ำที่ ร.ต. และผู้ปกครองทั้งวันซ้อม และวันพิธีฯ
๑๓.๑.๓ จัดเตรียมของใช้สำหรับพิธีฯ เช่น เก้ำอี้สำหรับ ผบ.ทบ. จำนวน ๑ ตัว
พร้อมโต๊ะวำงเครื่องดื่ม และโต๊ะเก้ำอี้สำหรับนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๔๐ ตัว จำก สลก.ทบ เครื่องสุขภัณฑ์
ห้องน้ำ ของผู้บังคับบัญชำชั้นสูง., นศท. และอื่นๆ ตำมที่หน่วยเกี่ยวข้องเสนอ
๑๓.๑.๔ วำงแผนจัดสถำนที่พักรอ ของผู้บังคับบัญชำในระหว่ำงช่วงที่สับเปลี่ยน
ให้ผู้แทนหน่วยขึ้นประดับเครื่องหมำยยศ
๑๓.๑.๕ จัดหำไม้ประดับ ตกแต่งหน้ำเวที, จัดดอกไม้ตกแต่งประตูทำงเข้ำด้ำนหน้ำ
สถำนที่ประกอบพิธีฯ จัดดอกไม้บนแท่นรำยงำยของ ผบ.นรด. และจัดแจกันดอกไม้ ๔ ที่บริเวณโต๊ะ ผบ.ทบ.,
โต๊ะน้ำชำ, หน้ำกระจกห้องน้ำ ซึ่งกำหนดเป็นห้องน้ำนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่, ด้ำนหน้ำโต๊ะนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่
๑๓.๑.๖ ดำเนินกำรจัดหำอำหำรว่ำง, เครื่องดื่ม, และจัดสถำนที่พร้อมเจ้ำหน้ำที่
เลี้ยงรับรองนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ และผู้ร่วมพิธีฯ (ในวันพิธีฯ)
๑๓.๑.๗ จัดเครื่องดื่มตั้งแต่เวลำ ๐๗๐๐ ในวันซ้อม และในวันประกอบพิธีฯ โดย
ประสำนกับ กศท.นรด.
/๑๓.๑.๘ ประสำน ...

๒๓
๑๓.๑.๘ ประสำนกำรใช้ห้องรับรอง, โต๊ะ, เก้ำอี้ กับเจ้ำหน้ำที่ (สถำนที่ประกอบพิธีฯ)
๑๓.๑.๙ จัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนกับ ผู้รับผิดชอบฝ่ำยสถำนที่ประกอบพิธีฯ ในกำร
ดูแลห้องน้ำให้สำมำรถใช้งำนได้ทั้งวันซ้อม และวันพิธีฯ
๑๓.๑.๑๐ อื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑๓.๒ ผยย.กบร.นรด.
๑๓.๒.๑ จัดตกแต่งสถำนที่ประกอบพิธีประดับยศ และบริเวณรอบๆ ให้แล้วเสร็จ
ก่อนกำรซักซ้อมฯ (ในวันซักซ้อม เวลำ ๐๙๐๐) หลังเสร็จพิธีฯ (ในวันพิธีฯ เวลำ ๑๘๐๐) เก็บฉำกเวที เพื่อให้
ผู้ปกครอง และว่ำที่ ร.ต. ใช้ถ่ำยรูป
๑๓.๒.๒ เดินสำยไฟใช้กับเครื่องฉำยวิดีโอวงจรปิด โดยประสำนกับ กกร.นรด.
๑๓.๒.๓ เขียนป้ำยจุดต่ำงๆ บริเวณพิธีฯ โดยประสำนกับ กศท.นรด.
๑๓.๒.๔ จัดเตรียมแท่นกล่ำวรำยงำนของ ผบ.นรด.
๑๓.๒.๕ จัดทำป้ำยคัตเอ๊ำท์ “ ขอต้อนรับ พลเอก.................ผู้บัญชำกำรทหำรบก
และคณะ ด้วยควำมเคำรพยิ่ง” จำนวน ๑ ป้ำย โดยให้ติดตั้งบริเวณหน้ำสถำนที่ประกอบพิธีฯ
๑๓.๒.๖ ติดตั้งคัตเอ๊ำท์ภำพ และข้อควำมแสดงควำมยินดีกับ นำยทหำรใหม่ และ
ผู้ปกครองทุกท่ำน จำนวน ๓ – ๕ ชุด
๑๓.๒.๗ กำงเต็นท์ และเก้ำอี้ ผูกผ้ำสี ประดับสำหรับรับรอง ผู้ปกครอง/ญำติ ของ
ว่ำที่ร้อยตรี โดยประสำน กกร.นรด. และ ศศท. โดยตรง
๑๓.๒.๘ ติดตั้งพัดลมบริเวณ เต็นท์ และอัฒจันทร์มีหลังคำที่ใช้รับรองญำติ/ผู้ปกครอง
๑๓.๓ ผส.กบร.นรด.
๑๓.๓.๑ จัดเครื่องขยำยเสียงไว้สำรอง ๑ ชุด ให้กับเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของ
กองอำนวยกำรฯ ในวันซักซ้อม และในวันพิธีตั้งแต่ ๐๖๓๐ เป็นต้นไป
๑๓.๓.๒ ประสำนกำรใช้เครื่องขยำยเสียงในวันซักซ้อม และวันพิธีฯ กับเจ้ำหน้ำที่
สถำนที่ประกอบพิธีฯ
๑๓.๓.๓ ติดตั้งจอภำพ ภำยในห้องพักผู้ปกครอง สำหรับให้ผู้ปกครอง และญำติ
ชมภำพกำรถ่ำยทอดพิธีฯ โดยประสำนกับ กกร.นรด. โดยตรง
๑๓.๓.๔ จัดเตรียมไมค์สำหรับ ผบ.ทบ. กล่ำวในพิธีฯ
๑๓.๔ ผขส.กบร.นรด.
๑๓.๔.๑ สนับสนุนยำนพำหนะให้ นขต.นรด. ตำมที่ร้องขอ
๑๓.๔.๒ ประสำนที่จอดรถกับเจ้ำหน้ำที่สถำนที่ประกอบพิธีฯ
๑๓.๔.๓ ดูแลรับผิดชอบเรื่องกำรจัดระเบียบกำรจรำจร, ที่จอดรถ ของประธำน,
นำยทหำรชั้นผู้ใหญ่, แขกรับเชิญ โดยเจ้ำหน้ำที่ดูแล พร้อมทั้งกำหนดจุดจอดรถ และ จนท.จรำจร มำช่วย
/๑๔. พัน.ร.นรด. ...

๒๔
๑๔. พัน.ร.นรด.
๑๔.๑ จัดเจ้ำหน้ำที่ รปภ. สนันสนุน กยข.นรด. ตำมที่ร้องขอ
๑๔.๒ สนันสนุนพลทหำรเป็นลูกมือให้กับ กศท.นรด. ในวันซักซ้อมละวันพิธีฯ วันละ ๑๐
นำย และสำรองกำลังพล เพื่อสนับสนุน นขต.นรด. ในวันจริงอีก ๑๕ นำย (รวมทั้งสิน ๒๕ นำย) และจัดนำยสิบ
เป็นผู้ควบคุม จำนวน ๒ นำย โดยประสำนกับ กศท.นรด.
๑๕. กง.นรด.
๑๕.๑ เสนอแนะ และดำเนินกำรในสำยงำนด้ำนกำรเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑๕.๒ ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสนันสนุนให้กับ กศท.นรด. และ พธ.กบร.นรด. ให้ทัน
ตำมห้วงเวลำที่กำหนด
๑๖. หน่วยตรวจโรค นรด.
๑๖.๑ กำกับดูแลเกี่ยวกับกำรพยำบำล และจัดเจ้ำหน้ำที่พยำบำลคอยดูแล ว่ำที่ ร.ต. ขณะ
ทำกำรซักซ้อมตำมจุดต่ำงๆ ตั้งแต่เวลำ ๐๗๐๐ เป็นต้นไป ประมำณ ๑๕ นำย ทั้งภำยนอกและภำยในห้องประกอบ
พิธีฯ รวมถึงญำติของผู้เข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ โดยประสำนกับ ศศท. และ กศท.นรด.
๑๖.๒ จัดแพทย์ และพยำบำลเวร ประจำสถำนที่พยำบำล เพื่อให้กำรรักษำผู้เจ็บป่วยหรือ
เป็ นลมร้อน จำกกำรฝึ กซ้ อมบริเวณสถำนที่ซั กซ้อมและประกอบพิ ธีฯ โดยมี แพทย์ และพยำบำลเวรประจ ำ
ตลอดเวลำ รวม ๒ จุด (ชั้นล่ำง ๑ จุด และชั้นบน ๑ จุด)
๑๖.๓ จัดรถพยำบำลและเวชภัณฑ์ ในกรณีส่งผู้ป่วยเข้ำร่วมพิธีฯ และผู้ปกครอง
๑๖.๔ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่คำดไม่ถึง กรณีว่ำที่ ร.ต.หญิง มีควำมจำเป็นเร่งด่วน
๑๗. อศจ.นรด.
๑๗.๑ กำกับดูแลพิธีทำงศำสนำในพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ในควำมรับผิดชอบให้
เป็นไปตำมขั้นตอนตำมลำดับพิธีฯ
๑๗.๒ จัดโต๊ะหมู่บูชำ ดอกไม้ ธูปเทียน พำนพุ่มดอกไม้ จำนวน ๓ พำน (ในวันพิธีฯ) ให้แล้ว
เสร็จก่อนเวลำ ๐๘๐๐
๑๗.๓ ประสำนกำรปฏิบัติกับเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรซักซ้อมของ ศศท. โดยตรง
๑๗.๔ ประสำนกำลังพล (ลูกมือ) ในกำรขนย้ำยกับ พัน.ร.นรด. โดยตรง และเมื่อเสร็จงำน
ภำยในแต่ละวัน ให้ส่งลูกมือไปอยู่ในควำมควบคุมของ กศท.นรด. ณ กองอำนวยกำรฯ
๑๘. ศศท.
๑๘.๑ จัดนำยทหำรสัญญำบัตร ๒๐ นำย เป็นผู้แทนนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ ที่ร่วมทำกำรประดับ
เครื่องหมำยยศฯ เพื่อซักซ้อมกำรปฏิบัติของ ว่ำที่ ร.ต. ณ สถำนที่ประกอบพิธีฯ ในวันซักซ้อมและวันพิธีฯ
๑๘.๒ จัดนำยทหำรสัญญำบัตร, นำยทหำรประทวน จำนวน ๖ นำย รับรำยงำนตัว ว่ำที่ ร.ต.
ร่วมกับ กศท.นรด. ในวันซักซ้อม, เวลำ ๐๗๐๐ – ๐๙๓๐
/๑๘.๓ จัดนำยทหำร ...

๒๕
๑๘.๓ จัดนำยทหำรสัญญำบัตร จำนวน ๒ นำย (ยศ พ.ท. – พ.อ.) เป็นผู้ร่วมอ่ำนรำยชื่อ
ว่ำที่ ร.ต. ที่เข้ำประดับยศ
๑๘.๔ จัดนำยทหำรสัญญำบัตร จำนวน ๒ นำย (ยศ ร.อ. – พ.อ.) เป็นเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
ประจำกองอำนวยกำรพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.
๑๘.๕ จัดนักศึกษำวิชำทหำรหญิง จำนวน ๔๐ นำย เป็นผู้ถือพำนเครื่องหมำยยศ อะไหล่
๑๐ นำย รวมเป็น ๕๐ นำย
๑๘.๖ จัดกำลังพล ๒๕ นำย ควบคุมและดำเนินกำรซักซ้อม ว่ำที่ ร.ต. เข้ำรับกำรประดับยศ
ณ สถำนที่ประกอบพิธีฯ ทั้งวันซักซ้อม และวันพิธีฯ
๑๘.๗ จัดเจ้ำหน้ำที่จำหน่ำยเครื่องหมำยต่ำงๆ ให้ว่ำที่ ร.ต. ตั้งแต่เวลำ ๐๖๓๐ โดยประสำน
กับ กศท.นรด. (น.๑, ส.๕ )โดยแยกเป็น ๒ จุด ทั้งวันซักซ้อม และวันพิธีฯ
๑๘.๘ จัด ฝสธ. เป็นเจ้ำหน้ำที่ร่วมพิธีฯ และต้อนรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง
๑๘.๙ กำงเต็นท์สำหรับญำติ/ผู้ปกครอง โดยประสำนกับ ผยย.กบร.นรด. เกี่ยวกับจำนวนที่
ใช้ได้โดยตรง
๑๘.๑๐ จัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรฝึกวิชำทหำร และกำรจัดแสดงผลงำนของ
สถำนศึกษำวิชำทหำรตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อนำมำแสดงในงำนพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต.
๑๘.๑๑ ชี้แจงกำรแต่งกำยของ ว่ำที่ ร.ต. โดยเน้นกำรแต่งกำยของว่ำที่ ร.ต.หญิง ในเรื่อง
ของระเบียบกำรแต่งกำย ให้ผู้เข้ำรับกำรประดับยศทรำบ ตั้งแต่วันซักซ้อม และควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตำม
ระเบียบอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้ำรับกำรประดับยศ (ชำย) ทรำบว่ำรองเท้ำที่สวมใส่ในวันซักซ้อม และ
วันประกอบพิธีฯ ห้ำมติดเหล็กเกือกม้ำที่ใต้รองเท้ำ
๑๙. ศสร.
๑๙.๑ จัด ฝสธ. เป็น เจ้ำหน้ำที่ร่วมพิธีฯ และต้อนรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง
๑๙.๒ อื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

๒๖
ผนวก ฉ (ผบ.นขต.นรด. และผู้บังคับหน่วยร่วมประดับเครื่องหมำยยศ และร่วมพิธีฯ) ประกอบระเบียบปฏิบัติ
ประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำร
ฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑
๑.
มทภ.๑
๒.
มทภ.๒
๓.
มทภ.๓
๔.
มทภ.๔
๕.
ผบ.นสศ.
๖.
ผบ.นปอ.
๗.
จก.ยศ.ทบ.
๘.
จก.กง.ทบ.
๙.
จก.จบ.
๑๐. จก.สห.ทบ.
๑๑. จก.สก.ทบ.
๑๒. จก.กช.
๑๓. จก.สส.
๑๔. จก.สพ.ทบ.
๑๕. จก.พธ.ทบ.
๑๖. จก.ขส.ทบ.
๑๗. จก.พบ.
๑๘. จก.กส.ทบ.
๑๙. จก.วศ.ทบ.
๒๐. จก.ยย.ทบ.
๒๑. ผบ.มทบ. หรือผู้แทน
๒๒. ผบ.ศฝ./ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.

๒๗
ผนวก ช (แผนผังห้องรับรอง) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบ
พิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑

จอภำพ

โพเดียม

ผบ.ทบ.

๒๘
ผนวก ซ (แผนผังห้องประกอบพิธีฯ) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำร
ประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑

4

5

5

แถวยืน ผบ.ทบ. และนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่
แถวยืน นศท. เข้ำประดับยศ

2

ผู้ควบคุมแถว

แท่นกล่าว
ผบ.นรด.

6

ว่ำที่ ร.ต.

1

หมำยเหตุ – 1. ที่นั่งว่ำที่ ร.ต.
2. ที่นั่งผบ.ทบ.
3. ที่นั่งผู้บังคับบัญชำชั้นสูง

3
ว่ำที่ ร.ต.

1

4. โต๊ะหมู่บูชำ
5. ธงทหำร 17 เหล่ำ
6. ผู้ควบคุมแถว

๒๙
อนุผนวก ๑ (กำรจัดโต๊ะหมู่บูชำ) ประกอบ ผนวก ซ (แผนผังประกอบห้องพิธีฯ) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำ
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึก
วิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนผังกำรจัดโต๊ะหมู่ ๗ (ก)

พระฉำยำลักษณ์

ธงชำติไทย

กระถำงธูป ๑

แจกัน ๒ คู่

กระถำง

พระพุทธรูป

พำนดอกไม้ ๕ พำน

เชิงเทียน ๕ คู่

๓๐
อนุผนวก ๒ (กำรจัดธงเหล่ำทหำร) ประกอบ ผนวก ซ (แผนผังห้องประกอบพิธีฯ) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบ
พิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑

พิธีประดับเครื่องหมำยยศร้อยตรี
นักศึกษำวิชำทหำรผู้สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕
๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๑

ร

ม.

ป.

ช.

ส.

ขส.

๒

พธ.

สห.

สพ.

๑

ขว.

กง.

๓

พ.

สบ.

ธน.

ดย..

ผท.

กส..

๓๑
ผนวก ด (กำรกำหนดพื้นที่ และหน่วยรักษำควำมปลอดภัยฯ พิธีประดับเครื่องหมำยยศ) ประกอบระเบียบปฏิบัติ
ประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำร
ฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑
๑. กำรกำหนดพื้นที่รักษำควำมปลอดภัย แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น ได้แก่
๑.๑ พื้นที่ชั้นใน ได้แก่ ห้องประกอบพิธีฯ และพื้นที่ภำยในอำคำรห้องประกอบพิธีฯ
๑.๒ พื้นที่ชั้นกลำง ได้แก่ พื้นที่ภำยในเขตรั้วของอำคำรห้องประกอบพิธีฯ (ยกเว้นอำคำร
ประกอบพิธี)
๑.๓ พื้นที่ชั้นนอก ได้แก่ พื้นที่นอกรั้วอำคำรประกอบพิธีฯ และอำคำรสูงในรัศมี ๔๐๐ เมตร
โดยมีห้องพิธีฯ เป็นจุดศูนย์กลำง
๒. กำลังรักษำควำมปลอดภัยจัดจำกหน่วยต่ำงๆ ได้แก่
๒.๑ ในสถำนกำรณ์ปกติ ให้ขอรับกำรสนับสนุนกำลังพลจำกหน่วยต่ำงๆ ดังนี้
๒.๑.๑ เจ้ำหน้ำที่ สห. จำก มทบ.๑๑ ในกำร รปภ. และกำรจรำจรพื้นที่ชั้นใน/กลำง
๒.๑.๒ ชุดสุนัขทหำรจำก กส.ทบ. จำนวน ๒ ชุด ในกำรตรวจค้นพื้นที่ และสัมภำระ
๒.๑.๓ ชุดตรวจทำงเทคนิค (วัตถุระเบิด) จำก ขว.ทบ. จำนวน ๒ ชุด ในกำรตรวจค้น
พื้นที่ และสัมภำระ
๒.๑.๔ ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (E.O.D.) จำก สพ.ทบ. จำนวน ๒ ชุด (เสนอผ่ำน ยก.ทบ.)
ในกำรเก็บกู้วัตถุระเบิด
๒.๑.๕ ชุดตรวจทำงเทคนิค (Gateway) จำก ศรภ. จำนวน ๔ ชุด ในกำรตรวจบุคคล
และพัสดุในกำรผ่ำน เข้ำ – ออก
๒.๑.๖ กำลัง รปภ. และจรำจร จำก พัน.ร.นรด. จำนวน ๔ ชุด
๒.๑.๗ ตำรวจจรำจร จำก สน. ในพื้นที่กำรจรำจร จำนวน ๕ นำย
๒.๒ สถำนกำรณ์ไม่ปกติ ให้ขอรับกำรสนับสนุนกำลังพลจำกหน่วยต่ำงๆ ดังนี้
๒.๒.๑ ขอรับกำรสนับสนุน ผ่ำน ขว.ทบ. ประกอบด้วย
- นำยทหำรติดต่อ และปรสำนงำนจำก ทภ.๑
- เจ้ำหน้ำที่ สห.(เพิ่มเติม) จำก มทบ.๑๑ จำนวน ๕๐ นำย
- ร.๑ รอ. (หรือตำมที่ พล.๑ รอ. กำหนด) จัดกำลังสนับสนุน กอ.รปภ.รับผิดชอบ
พื้นที่ชั้นนอก, เส้นทำงเข้ำ – ออก และจัดกำลังระวังป้องกัน จำนวน ๑ กองร้อย รส. รวมถึงกำรจัดพื้นที่ปลอดภัย,
เส้นทำง และแผนกำรนำผู้บังคับบัญชำชั้นสูง ออกจำกพื้นที่ชั้นในเข้ำสู่พื้นที่ปลอดภัย
- ป.๑ รอ. (หรือตำมที่ พล.๑ รอ. กำหนด) ภำรกิจเฝ้ำระวังพื้นที่สูงข่มรัศมี ๔๐๐
เมตร
๒.๒.๒ ขอรับกำรสนับสนุนกำลังพลจำกหน่วยต่ำงๆ เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑

๓๒
ผนวก ต (คำกล่ำวบรรยำยสรุ ปขั้นตอนกำรประกอบพิธี ฯ) ประกอบระเบี ยบปฏิ บัติประจำหน่วยบัญ ชำกำร
รักษำดินแดน ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕
พ.ศ.๒๕๖๑
เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรบก และคณะฯ ที่เคำรพทุกท่ำน
กระผม (ยศ, ชื่อ, สกุล, ตำแหน่ง) ขอเรียนชี้แจ้งกำรปฏิบัติ ในพิธีประดับเครื่องหมำยยศ
ร้อยตรี ประจำปีพุทธศักรำช ..... เพื่อกรุณำทรำบ ดังนี้
หลังเสร็จสิ้นกำรชี้แจ้งแล้ว ขออนุญำตเรียนเชิญคณะฯ ที่ร่วมประดับยศกับผู้บัญชำกำร
ทหำรบก จำนวน.....ท่ำน ไปยังห้องพิธีฯ โดยรองผู้บัญ ชำกำรหน่วยบัญ ชำกำรรักษำดินแดน จะเรียนเชิญ
ผู้บัญชำกำรทหำรบก ออกจำกห้องรับรองไปยังห้องพิธี
เมื่อถึงห้องพิธี ผู้ควบคุมแถวบอกแสดงควำมเคำรพ แล้วรำยงำนยอดผู้เข้ำรับกำรประดับ
เครื่องหมำยยศ
จำกนั้นจะเรี ยนเชิญ ผู้บั ญ ชำกำรทหำรบก จุดเที ยน ธูป บูช ำพระรัตนตรัย ทำควำม
เคำรพธงชำติ ถวำยควำมเคำรพพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว แล้วกลับไปนั่ง ณ ที่นั่งรับรอง
ผู้ บั ญ ชำกำรหน่ ว ยบั ญ ชำกำรรั ก ษำดิ น แดน กล่ ำ วรำยงำนกำรประกอบพิ ธี ป ระดั บ
เครื่องหมำยยศร้อยตรี เมื่อกล่ำวจบ รองผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน จะเรียนเชิญ ผู้บัญชำกำร
ทหำรบก และคณะฯ จำนวนทั้งสิ้น ..... ท่ำน เข้ำยืนประจำที่
กระผมจะอ่ ำ นค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ยศ และรำยชื่ อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรประดั บ เครื่ อ งหมำยยศ
ผู้บัญชำกำรทหำรบก และคณะฯ ทำกำรประดับเครื่องหมำยยศ จำนวน ๑๕ ชุดแรก จำกนั้น รองผู้บัญชำกำร
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน จะเรียนเชิญ ผู้บัญ ชำกำรทหำรบก และคณะฯ ออกจำกห้องพิธีฯ เพื่ อไปชม
นิทรรศกำรของหน่วยรับผิดชอบกำรฝึกวิชำทหำรในส่วนภูมิภำค ณ บริเวณชั้นล่ำง เมื่อชมเสร็จแล้วจะกลับไป
ประดับเครื่องหมำยยศ ต่อในช่วงท้ำยอีกจำนวน ๕ ชุด
เมื่ อ ประดั บ เครื่ อ งหมำยยศ เสร็ จ รองผู้ บั ญ ชำกำรหน่ ว ยบั ญ ชำกำรรั ก ษำดิ น แดน
จะเรียนเชิญ ผู้บัญชำกำรทหำรบก, นำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ จำนวน ๕ ท่ำน และ ผู้บัญ ชำกำรหน่วยบัญชำกำร
รั ก ษำดิ น แดน ยื น ประจ ำจุ ด หน้ ำ เวที ส่ ว นที่ เ หลื อ กลั บ ลงมำนั่ ง ประจ ำที่ จำกนั้ น ตั ว แทนนำยทหำรใหม่
บอกแสดงควำมเคำรพ และนำนำยทหำรใหม่กล่ำวคำปฏิญำณตน
เมื่อกล่ำวคำปฏิญำณตนจบ ผู้บัญ ชำกำรทหำรบก กล่ำวให้โอวำทแก่นำยทหำรใหม่เมื่อ
กล่ำวให้โอวำทจบ ผู้ควบคุมแถวจึงบอกแสดงควำมเคำรพ เปิดเพลงมหำฤกษ์ ๑ จบ เมื่อเพลงมหำฤกษ์จบ
รองผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน เรียนเชิญ คณะผู้บัญชำกำรทหำรบก ทั้ง ๕ ท่ำนกลับที่นั่งรับรอง
โดยเร็ ว ซึ่ง ในขณะเดี ย วกั น ผู้บั ญ ชำกำรหน่ วยบั ญ ชำกำรรั ก ษำดิ น แดน เรี ย นเชิ ญ ผู้ บั ญ ชำกำรทหำรบก
กรำบพระรัตนตรัย ทำควำมเคำรพธงชำติ ถวำยควำมเคำรพพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
/จำกนั้น ...

๓๓
จำกนั้น ผู้บัญชำกำรหน่วยบั ญ ชำกำรรักษำดินแดน เรีย นเชิญ ผู้บัญ ชำกำรทหำรบก
ทักทำยนำยทหำรใหม่ตำมอัธยำศัย เมื่อได้เวลำสมควร ผู้บัญชำกำรทหำรบก เดินทำงกลับ
ผู้ บั ญ ชำกำรหน่ ว ยบั ญ ชำกำรรั ก ษำดิ น แดน และนำยทหำรชั้ น ผู้ ใ หญ่ เข้ ำ แถวส่ ง
ผู้บัญชำกำรทหำรบก เป็นอันเสร็จพิธีฯ
กระผมขอจบกำรชี้แจง/ ขั้นตอนกำรปฏิบัติในพิธีฯ แต่เพียงเท่ำนี้ครับ
--------------------------------------------

๓๔
ผนวก ถ (คำกล่ำวรำยงำนของ ผบ.นรด.) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ว่ำด้วยกำร
ประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑
คำกล่ำวรำยงำนของ ผบ.นรด.
ในพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้แก่ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕
--------------------------------------------------เรียน ผู้บัญชำกำรทหำรบก
กระผม ในนำมของข้ ำ รำชกำร หน่ ว ยบั ญ ชำกำรรั ก ษำดิ น แดน ผู้ ไ ด้ รั บกำรประดั บ
เครื่องหมำยยศ และบรรดำญำติพี่น้องที่มำร่วมพิธีฯ ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชำกำรทหำรบก ประธำนในพิธี
ผู้บังคับบัญชำชั้นสูง และนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้กรุณำให้เกียรติ มำร่วมพิธีอันสำคัญในวันนี้
กำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศร้อยตรี ให้กั บนักศึกษำวิชำทหำร ที่สำเร็จกำรฝึก
วิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕ และได้รับกำรแต่งตั้งยศว่ำที่ร้อยตรีจำกกระทรวงกลำโหมแล้วนั้น หน่วยบัญชำกำรรักษำ
ดินแดน ในนำมของกองทัพบก เป็นหน่วยรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปีพุทธศักรำช ๒๕....นี้
มีนักศึกษำวิชำทหำรได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็นว่ำที่ ร้อยตรี จำนวน ....... นำย ในจำนวนนี้เป็น ว่ำที่ร้อยตรีชำย
จำนวน ...... นำย และว่ำที่ร้อยตรีหญิง จำนวน ...... นำย สำหรับกำรประกอบพิธีในวันนี้ มีผู้เข้ำรับกำรประดับยศ
ร้อยตรี จำนวน ...... นำย เป็นนำยทหำรชำย ...... นำย เป็นนำยทหำรหญิง จำนวน ...... นำย
หน่วยบั ญชำกำรรั กษำดินแดน ตระหนั กอยู่เสมอว่ำ กำรผลิตกำลั ง พลส ำรองประเภท
นำยทหำรสัญญำบัตรกองหนุน ในระดับผู้บังคับหมวดนั้น เป็นภำรกิจที่สำคัญประกำรหนึ่งของกองทัพบกหน่วยได้
พยำยำมปรับปรุง และพัฒนำกำรฝึกศึกษำอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้นักศึกษำวิชำทหำร ที่สำเร็จกำรฝึกและได้รับกำร
แต่งตั้งยศ เป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง มีอุดมกำรณ์แน่วแน่ มีควำมสำนึกต่อหน้ำที่ พร้อมที่
จะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพ ในกำรป้องกันและรักษำเอกรำชของชำติบ้ำนเมืองสืบต่อไป
กำรแต่งตั้งยศนักศึกษำวิชำทหำรที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕ และสำเร็จกำรศึกษำ
ตำมระเบียบที่กระทรวงกลำโหมกำหนด เป็นว่ำที่ร้อยตรี หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ได้ดำเนินกำรมำตั้งแต่
พุ ท ธศั ก รำช ๒๔๙๗ จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง ยศเป็ น ว่ ำ ที่ ร้ อ ยตรี ไ ปแล้ ว จ ำนวน ...... นำย
โดยจะแต่งตั้งให้เป็นนำยทหำรสัญญำบัตรกองหนุนเหล่ำต่ำงๆ ในหน่วยและสังกัดตำมที่กองทัพบกกำหนดให้
บัดนี้ ได้เวลำอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว กระผมขอเรียนเชิญ ผู้บัญชำกำรทหำรบก ประธำนในพิธี
ผู้บังคับบัญชำชั้นสูงและนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ ได้กรุณำให้เกียรติประดั บเครื่องหมำยยศร้อยตรีแก่นำยทหำรใหม่
เมื่อเสร็จพิธีประดับยศและนำยทหำรใหม่กล่ำวคำปฏิญำณตนแล้ว ขอควำมกรุณำท่ำนผู้ บัญชำกำรทหำรบก
กรุณำให้โอวำทแก่นำยทหำรใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำหรับนำยทหำรสัญญำ
บัตรกองหนุนสืบต่อไป
--------------------------------

๓๕
ผนวก ท (คำกล่ำวปฏิญำณตนของ ว่ำที่ ร.ต.) ประกอบระเบียบปฏิบัติประจำหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
ว่ำด้วยกำรประกอบพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้กับ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๑
คำกล่ำวปฏิญำณตนของ ว่ำที่ ร.ต.
ในพิธีประดับเครื่องหมำยยศ ร.ต. ให้แก่ นศท. ที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๕
----------------------------------------ข้ำพเจ้ำ , ว่ ำที่ร้ อยตรี (ชื่อ,นำมสกุล ), ขอให้สั ตย์ป ฎิญ ำณ, ต่อผู้ บัง คั บบัญ ชำ, และผู้มี เกีย รติ
ณ ที่นี้ว่ำ
ข้ำพเจ้ำ, จักจงรักภักดีต่อชำติ, ศำสนำ, พระมหำกษัตริย์, และจะพิทักษ์รักษำไว้, ด้วยชีวิต
ข้ำพเจ้ำ, จะรักษำไว้, ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย, อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้ำพเจ้ำ, จะปฏิบัติตน, ให้อยู่ในระเบียบวินัย, และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด
ข้ำพเจ้ำ, จะรักศักดิ์ศรี, ของนำยทหำรสัญญำบัตร, แห่งกองทัพไทย, และจักให้ควำมร่วมมือทุก
วิถีทำง, เพื่อให้เกิดประโยชน์, แก่ประเทศชำติสืบไป
------------------------------------------

