แบบ รด.๒

แบบรายงานตัว นศท. เขาฝกวิชาทหาร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕

สถานศึกษาวิชาทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จ ังหวัด กรุงเทพมหานคร
รายงานตัววันที่ .................. เดือน ........................................... พ.ศ. ................
บันทึกขอมูล นศท. รายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร
๑. ขาพเจา นศท. ....................................... ชื่อสกุล .......................................... อายุ ........... ป
รูปถาย
เลขประจําตัว นศท. ............................... เลขประจําตัวประชาชน ........................................
นักศึกษาวิชาทหาร
๒. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ .................. หมูที่ ............... ตรอก/ซอย ...........................................
ขนาด ๓x๔ ซม.
ถนน .............................. แขวง/ตําบล ................................. เขต/อําเภอ ................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................เกิดวันที่........../...................../.............
๓. ปจจุบันศึกษาอยูท่ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชั้น ............... ระดับ ปริญญาตรี แผนกหรือคณะ ....................................
เขาศึกษาในสถานศึกษาแหงนี้ตั้งแตวันที่ ............. เดือน ....................................พ.ศ. .................
และไดสําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ........... ปการศึกษา ...................
จากสถานศึกษาวิชาทหาร ................................................................จังหวัด ....................................
ลําดับที่ ....................
(บัญชีรายชื่อรายงานตัว ๔. ขอรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ....... ประจําปการศึกษา ............ ประเภทรายงานตัว
นศท.ของสถานศึกษา)
 เลื่อนชั้น  ซ้ําชั้น  รอรับสิทธิ  โอนยายสถานศึกษาวิชาทหาร
๕. จึงไดยื่นความจํานงขอรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร และขาพเจาพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง
ที่กําหนดโดยเครงครัด และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในระหวาง การฝกวิชาทหาร ขาพเจา
ไมติดใจที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่และกองทัพบก
(ลงชื่อ) .......................................................ผูรายงานตัว
(นศท. ......................................)
คํารับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร
คํายินยอมของ บิดา/มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย
ขาพเจา
วาที่รอยตรีอภิชัย แสทอง
ขาพเจา .........................................................................
ตําแหนง
ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร
สัญชาติ ................... อายุ ........ ป อาชีพ ...........................
ขอรับรองวา นศท. ......................................... ชั้นปที่ ........ เกี่ยวของเปน ............. ของ นศท. .......................................
๑. เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ คุ ณ ลั ก ษณะ และจะปฏิ บั ติ ต าม ๑. ขาพเจายินยอมใหรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร
๒. ขาพเจายืนยันวา นศท. ผูนี้มีความพรอมทั้งทางดาน รางกาย
เงื่อนไขตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ ทุกประการ
และจิตใจ สามารถเขาฝกวิชาทหารไดตามหลักสูตรที่กําหนด
๒. ข อ ความที่ ก รอกในแบบรายงานตั ว และประวั ติ ข อง
๓. หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในระหวางการฝก วิชาทหาร
นศท.ฉบับนี้ ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทุกประการ
ขาพเจาไมติดใจที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่
๓. ขอรับรองวาจะปกครองใหอยูในระเบียบ วินัยที่ดี และ
และกองทัพบก
ยิ น ดี ใ ห ค วามสะดวกในการฝ ก วิ ช าท ห ารตามที่
กองทัพบกกําหนด
(ลงชื่อ) ......................................................
(....................................................)
(ลงชื่อ) ......................................................
บิดา/มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย
(วาที่รอยตรีอภิชัย แสทอง)
ผูรับมอบอํานาจ
เจาหนาที่ตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท.
เจาหนาที่บันทึกรายละเอียด (เพิ่มเติม)
ขาพเจา ..........................................................................
.......................................................................................
ตําแหนง .............................................................................. .............................................................................................
เปนผูตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท. เขาฝกวิชาทหาร .............................................................................................
ดังนี้
ผลการตรวจหลักฐาน  ผาน  ไมผาน
๑. การกรอกขอมูลของ นศท.  ถูกตอง  ไมถูกตอง
(ลงชื่อ) ......................................................
๒. คํารับรองของสถานศึกษา  ถูกตอง  ไมถูกตอง
(....................................................)
๓. คํายินยอม บิดา/มารดา  ถูกตอง  ไมถูกตอง
เจาหนาที่ตรวจหลักฐาน นศท.
๔. หลักฐานประกอบ
 ถูกตอง  ไมถูกตอง
........... / .......................... / ..............
 ๔.๑ รูปถายขนาด ๓x๔ ซม. (แตงกายเครื่องแบบ นศท.)
 ๔.๒หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ (กรณีขอรอรับสิทธิ)
 ๔.๓ หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร (กรณีโอนยาย)
 ๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ..................................................
......................................................................................

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

ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร

๑. ชื่อบิดา ………………………………………..................…………. สัญชาติ ……..............…....……. อาชีพ …………….………………..
สถานที่ทํางาน ………………………………….......... โทรศัพท ทศท. ……………………………. มือถือ .......................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ……...……… ตําบล/แขวง ……………….............…………. อําเภอ/เขต ………….........…………………
จังหวัด ………………………………………….. รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพท ทศท. …………………………………………
๒. ชื่อมารดา ………………………………………..................………. สัญชาติ ……..................………. อาชีพ ……………………………..
สถานที่ทํางาน ………………………………….......... โทรศัพท ทศท. ……………………………. มือถือ .......................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ……...……… ตําบล/แขวง ……………….............…………. อําเภอ/เขต ………….........…………………
จังหวัด ………………………………………….. รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพท ทศท. …………………………………………
๓. การศึกษา สายสามัญ สายอาชีพ หรือระดับอุดมศึกษา
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. การฝกวิชาทหาร
๔.๑ ชั้นปที่ …../………....… สถานศึกษา ….....……......…........…………………. จังหวัด ……................…………………………….
๔.๒ ชั้นปที่ …../……....…… สถานศึกษา …...........………………........…………. จังหวัด …………………................……………….
๔.๓ ชั้นปที่ …../…....……… สถานศึกษา ……...........……………………........…. จังหวัด ………………………………................….
๔.๔ ชั้นปที่ …../……….....… สถานศึกษา ……..................………………………. จังหวัด …………................……………………….
๕. ภูมิลําเนาทหาร บานเลขที่ ………………. หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ..............................ตําบล/แขวง ………………………....
อําเภอ/เขต ………………………..............จังหวัด …………………………....... (กรณีขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแลว)
๖. การเปนทหารกองหนุน
๖.๑ไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเปนทหารกองหนุน เหลาทัพ ……………..........……. เหลา …….......…………
๖.๒ไดรับการแตงตั้งยศ
๖.๒.๑ ยศ …………......…. เหลา …………......….. คําสั่ง ……........………. ลง ……...…….. / ……....……….. / ………………
๖.๒.๒ ยศ ……………....... เหลา ……………........ คําสั่ง …………........…. ลง ………...….. / ………....…….. / ………………
๗. ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก บานเลขที่ ………. หมูที่ .............. ตรอก/ซอย ............................ตําบล/แขวง ……………………….
อําเภอ/เขต ……………….... จังหวัด …………………..... รหัสไปรษณีย ........................... โทรศัพท ทศท. ..........................
๘. บุคคลที่ใกลชิดสามารถติดตามได
๘.๑ ชื่อ ……………………………………. สถานศึกษา …………………………………….ที่อยู บานเลขที่ ……………….. หมูที่..........
ตรอก/ซอย ........................................... ตําบล/แขวง …….......…………………….. อําเภอ/เขต ………………………......
จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท ทศท. ……....………....... มือถือ .........................
๘.๒ ชื่อ ……………………………………. สถานศึกษา …………………………………….ที่อยู บานเลขที่ ……………….. หมูที่..........
ตรอก/ซอย ........................................... ตําบล/แขวง …….......…………………….. อําเภอ/เขต ………………………......
จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท ทศท. ……....………....... มือถือ .........................
ทั้งนี้ ขาพเจาของรับรองวาประวัตินักศึกษาวิชาทหารนี้ ถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………….. เจาของประวัติ
(นศท. ………………………………………….)
(ลงชื่อ) ………………………………………….. พยาน
(………………………………………….)

