ทบ. ๓๔๙-๐๐๑
(รด.๑)

ใบสมัครเข้ารับการฝึ กวิชาทหารปี การศึกษา ๒๕๖๕

สถานศึกษาวิชาทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สมัครวันที่ …………. เดือน ……………………… พ.ศ. ๒๕ ……..
ชื่อ-สกุล …………………………………. เลขประจําตัวประชาชน …………………….…...
วัน,เดือน,ปี เกิด………………….. เชื้อชาติ …………สัญชาติ………….. ศาสนา…………....
ชื่อบิดา…………………… มารดา………………….. อาชีพบิดา/มารดา……………………..
ติดรูปถาย
ภูมิลาํ เนาปั จจุบนั เลขที่…………. ถนน…………………. แขวง/ตําบล……………………….
ชุดนักเรียน
เขต/อําเภอ………………………….. จังหวัด ……………………… รหัสไปรษณี ย…
์ ………
ร.ร.เตรียมฯ
ภูมิลาํ เนาทหารเลขที่ ………….. แขวง/ตําบล……………….. เขต/อําเภอ……………………
ขนาด 1.5 นิ้ว
จังหวัด…………………………. สําเร็ จชั้น ม.๓ คะแนนเฉลี่ย………………………………..
จากโรงเรี ยน …………………………………………. จังหวัด……………………………….
มีความประสงค์สมัครเรี ยนวิชาทหารโดยปฏิบตั ิตามระเบียบกองทัพบกกําหนด
ลงชื่อ …………………………………………….. ผูส้ มัคร
(………………..………………………….)
คํารับรองของสถานศึกษา
คํายินยอมของบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า วาที่รอยตรี อภิชัย แสทอง
ข้าพเจ้า …………………………………………………...
อายุ……………. ปี อาชีพ ……………………………….
ตําแหน่ง ผู กํ า กับ นัก ศึก ษาวิช าทหาร
ขอรั บ รองว่ า ผู ้ส มัค รเป็ นผู ้มี ค วามประพฤติ เรี ย บร้ อ ย, ที่อยูห่ รื อที่ทาํ งาน ………………………………………..
รับรองว่าจะปกครองให้นกั ศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบ ……………………………………………………………
วินัยอันดี และจะให้ความสะดวกในการศึ กษาวิชาทหาร เกี่ยวข้องเป็ น ……………… ของผูส้ มัครและยินยอมให้
ผูส้ มัครสมัครเรี ยนวิชาทหารไม่ว่าเกิ ดกรณี ใด ๆ ก็ตามที่
ของผูส้ มัครตามที่กองทัพบกกําหนดทุกประการ
เกี่ยวกับการรับสมัครและการฝึ กวิชาทหาร จะไม่เรี ยกร้อง
ลงชื่ อ …………………………………
ค่าตอบแทนจากกองทัพบก
( วาที่รอยตรี อภิชัย แสทอง )
ลงชื่อ ………………………………………
ผู้รับมอบอํานาจ
(…………………………………….)
ผลการตรวจร่ างกาย
หลักฐานการสมัคร
อายุ………… ปี นํ้าหนัก …………………………. ก.ก.
รู ปถ่าย
สู ง ………… ซม. รอบอก ………..…./…….……… ซม.
สําเนาทะเบียนบ้าน
กลุ่มเลือด ……………. โรคที่ตรวจพบ …………………
สําเนาหลักฐานการศึกษา ………………………….
สภาพทัว่ ไป ……………………………………………...
หลักฐานการใช้สิทธิ ลูกเสื อ
ความเห็น ………………………………………………...
อื่น ๆ
ลงชื่อ …………………….………แพทย์ผตู ้ รวจ
ลงชื่อ …………………….…………ผูต้ รวจหลักฐาน
(…………………………..)
(……………………………..)
ผลการทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
บันทึก
วิง่ ……………. ลงชื่อ………..……………….. เจ้าหน้าที่
ลุกนัง่ ……….. ลงชื่อ………..……………….. เจ้าหน้าที่
ดันพื้น ………. ลงชื่อ………..……………….. เจ้าหน้าที่
ลงชื่อ ………………………………. หัวหน้าสถานี
(…………………………..…)

เงื่อนไขประกอบการสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร

ทบ. ๓๔๙-๐๐๑
(รด.๑)

เมื่อข้าพเจ้าสําเร็ จการฝึ กวิชาทหารตามหลักสู ตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในชั้นปี ที่ ๓ หรื อ ชั้นปี ที่ ๔ หรื อ
ชั้น ปี ที่ ๕ แล้ว และได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ยศเป็ นนายทหารประทวนกองหนุ น หรื อ นายทหารสั ญ ญาบัต รกองหนุ น
ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม หากทางราชการได้มีหมายเรี ยกพลหรื อด้วยวิธีใดให้เข้ารับราชการเป็ นการชัว่ คราว
เพื่อตรวจสอบหรื อเพื่อฝึ กวิชาทหารหรื อเพื่อทดสอบความพรั่งพร้ อม หรื อเมื่ อมี การระดมพล แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้า
จะไปเข้ารับการเรี ยกพลตามที่ ราชการกําหนด หากข้าพเจ้าหลี กเลี่ยงขัดขื นไม่เข้ารับราชการในการเรี ยกพล ข้าพเจ้า
ยินยอมรับโทษตามกฎหมาย

(ลงชื่อ) …………………………………………………………
(……..…………………………………………………)
ผูส้ มัคร

หนังสื อให้ คาํ ยินยอม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………. เกี่ยวข้อง
เป็ น…………………… ยินยอมให้นาย ……………………………………………………….. เข้ารับการฝึ กวิชาทหาร
ตามหลักสู ตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่ งเมื่อสําเร็ จการฝึ กวิชาทหารชั้นปี ที่ ๓ หรื อชั้นปี ที่ ๔ หรื อชั้นปี ที่ ๕ และ
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ยศเป็ นนายทหารประทวนกองหนุ น หรื อ นายทหารสั ญ ญาบัต รกองหนุ น ตามระเบี ย บของ
กระทรวงกลาโหมแล้ว หากทางราชการมี ค วามจําเป็ นจะต้องเรี ยกมาเข้ารั บ ราชการเป็ นการชั่วคราวตามกฎหมาย
ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ หรื อเพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม หรื อในการระดมพล แล้วแต่กรณี
ข้าพเจ้าจะยินดีที่จะรับผิดชอบ และกํากับดูแลให้นาย ………………………………………………………........………
ในฐานะที่เป็ นกําลังพลสํารองของกองทัพ ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดต่อไป

(ลงชื่อ) …………………………………………………………
(……..…………………………………………………)
ผูป้ กครอง

