
 

แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สถานศึกษาวิชาทหาร................................................................. จังหวัด................................................ 

รายงานตัววันที่............เดือน...............................พ.ศ.................... 

                                                                         บันทึกข้อมูล นศท.รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
                                  ๑. ข้าพเจ้า นศท....................................................................ชื่อสกุล....................................................................อายุ................ปี 
                                                เลขประจ าตัว นศท...........................................................เลขประจ าตัวประชาชน.. ................................................................. 
                                  ๒. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย....................................................................................... 
                                      ถนน..................................................แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ................................................. 
                                      จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
                                  ๓. ปัจจุบันศึกษาอยู่ท่ีสถานศึกษาวิชาทหาร................................................................จงัหวัด........................................................ 
                                      ชั้น...................ระดับ...................แผนกหรือคณะ......................................................................เข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ 
                                      ตั้งแต่วันที่..............เดือน.........................................พ.ศ.................... และได้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่............................            
ล าดับที่............................        ปกีารศึกษา...................จากสถานศึกษาวิชาทหาร..................................................จงัหวัด....................................................... 
(บัญชีรายชื่อรายงานตัว      ๔. ขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่............................ประจ าปีการศึกษา...............................................ประเภทรายงานตัว 

นศท.ของสถานศกึษา)                         เลื่อน               ซ้ าชั้น              รอรับสิทธิ               โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร 

                                  ๕. จึงได้ยื่นความจ านงขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารและข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งที่ก าหนดโดยเคร่งครัด   
                                      และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ข้าพเจ้าไม่ติดใจที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก 
                                      เจ้าหน้าที่และกองทัพบก 

                                                                                              (ลงชื่อ)........................................................................ผู้รายงานตัว 
                                                                                                      (........................................................................) 

ค ารับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร 

          ข้าพเจ้า............................................................................................. 
ต าแหน่ง.......................................................................................................... 
ขอรับรองว่า นศท...................................................................ชั้นปีที่............. 
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติ คุณลักษณะและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้  
    ในระเบียบฯ ทุกประการ 

๒. ข้อความที่กรอกในแบบรายงานตัวและประวัติของ นศท.ฉบับนี้ถูกต้อง  
    ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกประการ 

๓. ขอรับรองว่าจะปกครองให้อยู่ในระเบียบ วินัย ที่ดี และยินดีให้ความ
สะดวกในการฝึกวิชาทหารตามที่กองทัพบกก าหนด 

                         (ลงชื่อ)..............................................................                                                                                                          
                                (..............................................................) 
                           หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้รับมอบอ านาจ 

ค ายินยอมของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

           ข้าพเจ้า............................................................................................. 
สัญชาติ.............อายุ.............ปี อาชีพ.............................................................. 
เกี่ยวข้องเป็น........................ของ นศท............................................................ 
๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

๒. ข้าพเจ้ายืนยันว่า นศท.ผู้นี้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
สามารถเข้าฝึกวิชาทหารได้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

๓.หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการฝึกวิชาทหาร ข้าพเจ้าไม่ติดใจ
ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่และกองทัพบก 
 

                         (ลงชื่อ)..............................................................                                                                                                          
                                (..............................................................) 
                                 บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท. 
          ข้าพเจ้า............................................................................................. 
ต าแหน่ง.......................................................................................................... 
เป็นผู้ตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ดังนี้ 
๑. การกรอกข้อมูลของ นศท.            
๒. ค ารับรองของสถานศึกษา             
๓. ค ายินยอม บิดา/มารดา               
๔. หลักฐานประกอบ       

      ๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม.(เครื่องแบบ นศท.) 
      ๔.๒ หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ(กรณีขอรอรับสิทธิ) 
      ๔.๓ หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร(กรณีโอนย้ายฯ) 
      ๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามี) 
      ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี).................................................................. 
          ......................................................................................................... 
           

เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด(เพิ่มเติม) 
           .......................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
ผลการตรวจหลักฐาน                 ผ่าน               ไม่ผ่าน  
                         (ลงชื่อ)..............................................................                                                                                                          
                                (..............................................................) 
                                      เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน นศท.  
                                       ............../............../ ..............         
   
                         (ลงชื่อ)..............................................................                                                                                                          
                                (..............................................................) 
                                         หัวหน้าสถานีรายงานตัว  

แบบ  รด.๒ 

รูปถ่าย 

นักศึกษาวิชาทหาร 

หรือ 

เครื่องแบบนักศึกษา 

ขนาด ๓ x ๔ ซม. 

 ถูกต้อง          ไม่ถูกต้อง 

 ถูกต้อง          ไม่ถูกต้อง 

 ถูกต้อง          ไม่ถูกต้อง 

 ครบถ้วน        ไม่ครบถ้วน 

นศท. ชาติชาย สละชีพ ๑๗ 

ร.ร.กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๑   ๑ ๒ ๓ ๔   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   ๑ ๒   ๑           ๑   ๕  ๕    ๓ ๑    ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๑๑ ๑ 
บ่อทอง กบินทร์บุรี 

- 
- 

ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ 
ร.ร.กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี 

 
๒ ๒๕๕๗ 

นศท.ชาติชาย  สละชีพ 
ชาติชาย  สละชีพ 

นาย เป็นครู   วิชาชีพ 
ผกท. 
นศท.ชาติชาย  สละชีพ ๒ 

นาย เป็นครู   วิชาชีพ 
เป็นครู   วิชาชีพ 

นาย ยอดชาย   สละชีพ 

นาย ยอดชาย  สละชีพ 
ไทย ๔๑ รับราชการ 

บิดา ชาติชาย  สละชีพ 

นาย ยอดชาย  สละชีพ 
ยอดชาย  สละชีพ 

ม.๕ สายสามัญ 
๑ 

๒๕๕๖ ร.ร.กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี 

วิทย์ – คณิต 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 



ประวัตินักศกึษาวิชาทหาร 

 
๑. ชื่อบิดา.....................................................................................สัญชาติ...................................อาชีพ...................................................................................... 
    สถานที่ท างาน..........................................................................โทรศัพท์ ทศท.......................................................มือถือ....................................................... 
    ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่........................หมู่ท่ี...............ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต........................................................... 
    จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................................โทรศัพท์ ทศท......................................................
๒. ชื่อมารดา.................................................................................สัญชาติ...................................อาชีพ...................................................................................... 
    สถานที่ท างาน..........................................................................โทรศัพท์ ทศท.......................................................มือถือ....................................................... 
    ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่........................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต........................................................... 
    จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................................โทรศัพท์ ทศท......................................................
๓. การศึกษา สายสามัญ , สายอาชีพ หรือ ระดับอุดมศึกษา 

    ๓.๑ ชั้น........................ระดับ........................คณะ/วิชาเอก.......................................................สถานศึกษา..........................................................................        
    ๓.๒ ชั้น........................ระดับ........................คณะ/วิชาเอก.......................................................สถานศึกษา..........................................................................      
    ๓.๓ ชั้น........................ระดับ........................คณะ/วิชาเอก.......................................................สถานศึกษา..........................................................................     
    ๓.๔ ชั้น........................ระดับ........................คณะ/วิชาเอก.......................................................สถานศึกษา.......................................................................... 
๔. การฝึกวิชาทหาร 

    ๔.๑ ชั้นปีที่........................./.........................สถานศึกษา..........................................................จังหวดั..................................................................................      
    ๔.๒ ชั้นปีที่........................./.........................สถานศึกษา..........................................................จังหวดั..................................................................................     
    ๔.๓ ชั้นปีที่........................./.........................สถานศึกษา..........................................................จังหวดั..................................................................................     
    ๔.๔ ชั้นปีที่........................./.........................สถานศึกษา..........................................................จังหวดั.................................................................................. 
๕. ภูมิล าเนาทหาร บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.....................................ต าบล/แขวง......................................................................... 
    อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................................(กรณีขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว) 
๖. การเป็นทหารกองหนุน 

    ๖.๑ ได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุน เหล่าทัพ.........................................................เหล่า........................................................ 
    ๖.๒ ได้รับการแต่งตั้งยศ 
          ๖.๒.๑ ยศ..................................เหล่า..................................ค าสั่ง......................................................................ลง................./................./ ................. 
          ๖.๒.๒ ยศ..................................เหล่า..................................ค าสั่ง......................................................................ลง................./................./ .................                 
๗. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่........................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
    อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์................................ 
    มือถือ..................................................................อเีมล.์.......................................................... 
๘. บุคคลใกล้ชิดสามารถติดตามได้ 
    ๘.๑ ชื่อ..............................................................สถานศึกษา.....................................................ที่อยู่บ้านเลขที่....................................หมู่ท่ี......................... 
    ตรอก/ซอย.........................................................ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต.......................................................................... 
    จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ ทศท......................................มือถือ...................................... 
    ๘.๒ ชื่อ..............................................................สถานศึกษา.....................................................ที่อยู่บ้านเลขที่....................................หมู่ท่ี......................... 
    ตรอก/ซอย.........................................................ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต.......................................................................... 
    จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ ทศท......................................มือถือ...................................... 
    ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประวัตินักศึกษาวิชาทหารนี้ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ 

 
                                                                                             (ลงชื่อ)..............................................................เจ้าของประวัติ                                                                                                          
                                                                                                    (..............................................................) 
 

                                                                                             (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 
                                                                                                    (..............................................................) 

นาย ยอดชาย  สละชีพ ไทย รับราชการ 
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ๐๘๑-๑๑๑-๒๒๒๒ - 

๑๑๑ ๑ บ่อทอง กบินทร์บุรี 

ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ - 

๑๑๑ ๑ บ่อทอง กบินทร์บุรี 
ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ - 

นาย ยอดหญิง  สละชีพ ไทย ค้าขาย 
ร้านบ่อทองค้าไม ้ - 

ม.๔ 

ม.๕ 
วิทย์ – คณิต 

วิทย์ – คณิต 

ร.ร.กบินทร์วิทยา 
ร.ร.กบินทร์วิทยา 

ร.ร.กบินทร์วิทยา 
ร.ร.กบินทร์วิทยา 

ปราจีนบุรี 
ปราจีนบุรี 

๑ 

๒ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 

๑๑๑ ๑ - บ่อทอง 
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

๑๑๑ ๑ - บ่อทอง 
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ 
๐๘๑-๑๑๑-๒๒๒๒ 

- 
chatchai@hotmail.com 

นศท.สนิท  อาสาตาม ร.ร.กบินทร์วิทยา ๑๑๒ ๑ 

- บ่อทอง กบินทร์บุรี 
ปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐ ๐๘๑-๒๒๒-๓๓๓๓ - 

นศท.ชาติชาย  สละชีพ 
ชาติชาย  สละชีพ 

สายสามัญ 
สายสามัญ 

นาย ยอดชาย  สละชีพ 

ยอดชาย  สละชีพ 



 


