
 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร   ( ชั้นปีที่ ๑     ชาย      หญิง ) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ชื่อ – สกุล...........................................................................วัน  เดือน  ปีเกิด........................................................ 
 บ้านเลขที…่..…….....…หมู่….........ต าบล…………...........……อ าเภอ………...….……………จังหวัด……..........…..………… 
 เลขประจ าตัวประชาชน……………………...............….........………...เชื้อชาติ………….สัญชาติ………….ศาสนา…………. 
                                  ชื่อบิดา……………………………….…….............................….…..อาชีพ……………………..........………………....……………… 
                               ชื่อมารดา……………………………...........................……………..อาชีพ………………...…..……............…….….…...…………. 
                                   หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้…………………………………………………...………………......................................…….……. 
          มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเรียนวิชาทหาร  และจะปฏิบัติตามระเบียบที่กองทัพบกได้ก าหนดไว้ ทุกประการ                         
และหากตรวจสอบภายหลังปรากฏว่าข้อความหรือเอกสารเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาวิชาทหารต่อไป     

(ลงชื่อ)…...............................................................................................................ผู้สมคัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นการด าเนนิการรับสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปถ่ายขนาด 
๓ x ๔  ซม. 
หน้าตรง   

 ไม่สวมหมวก 
(ไม่เกิน ๖ เดือน) 

ค ารับรองของ สถานศึกษาวิชาทหาร 
ข้าพเจ้า...........................................………................................................................ 
ต าแหน่ง................................................................................................................... 
         ขอรับรองว่า ผู้สมัครเข้าเรียนวิชาทหาร เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย   
เหมาะสม  ทั้งนี้ จะปกครอง ในขณะเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ให้อยู่ในระเบียบ
วินัยอันดีและจะให้ความร่วมมือในการศึกษาวิชาทหารของผู้สมัคร ตามที่
กองทัพบกก าหนด ทุกประการ 
                           (ลงชื่อ)........................................................................ 

                        หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร  หรือ 
                   ผู้รับมอบอ านาจ 

 

ค ายินยอมของ บิดา  มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า............................................................................................................. 
ที่อยู่หรือที่ท างาน………………...................................…………………..……………… 
โทรศัพท์……………………………................................................................……….. 
เกี่ยวข้องเป็น………………................................………..………………….ของผู้สมัคร 
         ขอยินยอมให้ ผู้สมัครเข้าเรียนวิชาทหารและหากไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ หรือ กรณีใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร จะไม่ขอ
เรียกร้อง  ตลอดจนค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทัพบก ทุกประการ 
                         (ลงชื่อ).................................................................... 

                     บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง 

 
 

๑. หลักฐานการรับสมัคร 

๑.  รูปถ่าย ( ๓ x ๔ ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก )                              

๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓.  ส าเนาการศึกษา เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียน............................ 
๔.  ใบรับรองแพทย์ 
๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ( ถ้ามี) 
๖.  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ( ถ้ามี ) 
๗.  หลักฐาน อื่น ๆ .............................................                 
                 
                

๒.  ผลการตรวจร่างกาย 

๑.  อายุ…………...…….………ปี           
๒.  น้ าหนัก……………….……กก.       
๓.  ส่วนสูง……………….…….ซม.       
๔.  รอบอก……………....…….ซม.      
๕.  กลุ่มเลือด………………….โรคที่ตรวจพบ……..........................……………….. 
๖.  บันทึกความเห็นของนายแพทย์ทหาร……………….....................……………     
                                ลงชื่อ  พ.อ. ....................................................... 
                                                 (  ........................................ ) 
                                                          แพทย์ผู้ตรวจ 

( พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ) 

๓. ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

๑. ดันพ้ืน (จ านวน).....................ครั้ง        คะแนนที่ได้....................………… 
      (ลงชื่อ)................................................................................หน.กรรมการ 
๒. ลุกนั่ง  (จ านวน).....................ครั้ง        คะแนนที่ได้....................………… 
      (ลงชื่อ)................................................................................หน.กรรมการ 
๓.  วิ่งระยะทาง 800 ม.(เวลา) …….......……  คะแนนที่ได้....................………… 
      (ลงชื่อ)................................................................................หน.กรรมการ 

             รวมคะแนน……………..........…………  
                           

๔. การช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
บันทึก 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

สังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร…….……………………..………………….จังหวัด……………………..……..……เลขที่ตามบัญชีรายชื่อ………………… 

   ทบ. ๓๔๙ – ๐๐๑ ( รด.๑) 

ร.ร.กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี 

 

นาย รักชาติ   ยิ่งชีพ ๑ ม.ค. ๔๒ 
๑๑๑ ๑ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

๑ ๑๒๓๔ ๑๒๓๔๕ ๑๒ ๑ ไทย ไทย พุทธ 

นาย ยอดชาย   ยิ่งชีพ 
นาง ยอดหญิง   ยิ่งชีพ 

รับราชการ 

ค้าขาย 
๐๘๑-๑๑๑-๒๒๒๒ 

นาย รักชาติ   ยิ่งชีพ 

ว่าที่ ร.ต. เป็นครู   วิชาชีพ 
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

ว่าที ่ร.ต. เป็นครู   วิชาชีพ 

นาย ยอดชาย   ยิ่งชีพ 
๑๑๑ ม.๑ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

๐๘๑-๑๑๑-๒๒๒๒ 
บิดา 

นาย ยอดชาย   ยิ่งชีพ 

๑๕ 

บี 

(ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบดว้ย พ.ศ.เกิด) 
(ไม่ต้องกรอก) 

๓.๙๘ (ไม่ต้องกรอก) (ใบ ปพ.๑) 
(ไม่ต้องกรอก) 



    - ๒ – 
เงื่อนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

 ข้าพเจ้า……………….…………..………………………………………….…( ผู้สมัคร )  สังกัดสถานศึกษา……..…..…..…………….……..ขอรับรองว่า 
เมื่อข้าพเจ้าส าเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้น ปีที่ ๓  หรือ ชั้นปีที่  ๔  หรือ  ชั้นปีที่ ๕ แล้ว  ข้าพเจ้ายินดีที่จะเข้ารับการเรียกพล                
เพื่อตรวจสอบ  หรือ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือ ทดลองความพรั่งพร้อม  หรือ ในการระดมพล   ตามที่ทางราชการได้มีเอกสารเรียกพล                 
หรือ ด้วยวิธีการอื่นใด   เพื่อให้ข้าพเจ้าเข้ารายงานตัวตามที่ก าหนด   ทั้งนี้  นับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการฝึกวิชาทหารและจะปฏิบัติ                 
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗  มาตรา ๓๖ , ๔๖ และ ๔๗  โดยที่ข้าพเจ้าทราบถึงโทษของการหลีกเลี่ยง หรือ ขัดขืน                
ไม่เขา้รับการเรียกพลเมื่อข้าพเจ้าส าเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น 
 

    (ลงชื่อ)   ……………….......………….……………. 
                                              ลายมือชื่อ 

     (…………………………………………) 
                                                                       ตัวบรรจง 

     ผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
ค ายินยอมของ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง 

  ข้าพเจ้า……………………………………………………………......................................………..…… ( บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ) 
ภูมิล าเนาปัจจุบันบ้านเลขท่ี…….........….…หมู…่....……ต าบล…………...….............…อ าเภอ…………...….............…จังหวัด…………...…..................… 
โทรศัพท์………………………….................................……เกี่ยวข้องเป็น……...……....…..( บิดา , มารดา , ผู้ปกครอง ) ของผู้สมัครโดยยินยอม                  
ที่จะให้……………...……………………………(ผู้สมัคร)เข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  เมื่อส าเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๓  หรือ  ชั้นปีที่ ๔  หรือ  ชั้นปีที่ ๕   แล้วข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ ……………………...…................…………….( ผู้สมัคร ) เข้ารับการเรียกพล                   
เพื่อตรวจสอบ  หรือ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือ ทดลองความพรั่งพร้อม หรือ ในการระดมพล  ตามที่ทางราชการก าหนด  ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ส าเร็จ
การฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  หรือ  ชั้นปีที่ ๔  หรือ  ชั้นปีที่ ๕   เป็นต้นไป โดยข้าพเจ้าจะรับผิดชอบ ในการติดตามตัวเพื่อให้เข้ารับ                       
การฝึกดังกล่าว ตามค ายินยอมท่ีระบุไว้ ข้างต้น                  
 

    (ลงชื่อ)   ……………….......………….……………. 
                                              ลายมือชื่อ 

     (…………………………………………) 
                                                                       ตัวบรรจง 

     บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
หมายเหตุ      -  ผู้ปกครองที่ลงนามในกรอบนี้จะต้องเป็น บุคคลเดียวกัน กับ ผู้ปกครองที่ลงนามในหลักฐานการรับสมัครด้านหน้า เท่านั้น 

     ตรวจถูกตอ้ง 

 ..................................................................... 

    นายทหารตรวจหลักฐาน 

นาย รักชาติ   ยิ่งชีพ ร.ร.กบินทร์วิทยา 

รักชาติ   ยิ่งชีพ 

นาย รักชาติ   ยิ่งชีพ 

นาย ยอดชาย   ยิ่งชีพ 
๑๑๑ ๑ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 

๐๘๑-๑๑๑-๒๒๒๒ บิดา 
นาย รักชาติ   ยิ่งชีพ 

นาย รักชาติ   ยิ่งชีพ 

ยอดชาย   ยิ่งชีพ 

นาย ยอดชาย   ยิ่งชีพ 

หมายเหตุ : เอกสารการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้เรียงเอกสารตามล าดับ ดังนี้ 
  ๑. ใบสมัคร รด.๑ (กรอกข้อความในช่องของผู้สมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน) 
  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (รับรองส าเนาโดยผู้ปกครอง) 
  ๓. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ปพ.๑ (รับรองส าเนาและรับรองคะแนนเฉลี่ยโดยหัวหน้าสถานศึกษา นายทะเบียน 

    หรือ ผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาปัจจุบัน) 
  ๔. ใบรับรองแพทยข์อง รพ.ค่ายจักรพงษ์ เท่านั้น 
  ๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 


