
แบบรายงานตัว นศท. เขาฝกวิชาทหาร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
สถานศึกษาวิชาทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

รายงานตวัวันท่ี .................. เดือน........................... พ.ศ. ....................... 
                           บันทึกขอมูล นศท. รายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร 

๑. ขาพเจา นศท. ....................................... ชื่อสกุล .......................................... อายุ ........... ป 
เลขประจำตัว นศท. ............................... เลขประจำตัวประชาชน ........................................ 

๒. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี .................. หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย ........................................... 
ถนน .............................. แขวง/ตำบล ................................. เขต/อำเภอ ................................ 
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย .......................เกิดวันท่ี........../...................../............. 

๓. ปจจุบันศึกษาอยูท่ี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชั้น ............... ระดับ ปริญญาตรี  แผนกหรือคณะ .................................... 
เขาศึกษาในสถานศึกษาแหงนี้ต้ังแตวันท่ี ............. เดือน ....................................พ.ศ. ................. 
และไดสำเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปท่ี ..๒.... ปการศึกษา ...................  
จากสถานศึกษาวิชาทหาร……รร.……........…………………. จังหวัด ....................................  

๔. ขอรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร ชั้นปท่ี ....... ประจำปการศึกษา ............ ประเภทรายงานตัว  
 เลื่อนชั้น      ซ้ำชั้น      รอรับสิทธิ      โอนยายสถานศึกษาวิชาทหาร 

๕. จึงไดยื่นความจำนงขอรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง 
ท่ีกำหนดโดยเครงครัด และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนในระหวาง   การฝกวิชาทหาร ขาพเจา
ไมติดใจท่ีจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีและกองทัพบก 
                                           (ลงชื่อ) ................เซ็นตอิเล็กทรอนิกส.............ผูรายงานตัว 
                                                      (...........ชื่อ   -   สกุล........................) 

คำรับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร 
     ขาพเจา          วาท่ีรอยตรีอภิชัย  แสทอง 
ตำแหนง              ผูกำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
ขอรับรองวา นศท. ......................................... ชั้นปท่ี ๓ 
๑. เปนผู มี คุณสมบัติ  คุณลักษณะ และจะปฏิบัติตาม  

เง่ือนไขตามท่ีกำหนดไวในระเบียบฯ ทุกประการ 
๒. ขอความท่ีกรอกในแบบรายงานตัวและประวัติของ 

นศท.ฉบับนี้ ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทุกประการ 
๓. ขอรับรองวาจะปกครองใหอยูในระเบียบ วินัยท่ีดี และ

ยิน ดี ให ความสะดวกในการฝ กวิช าทหารตาม ท่ี
กองทัพบกกำหนด 

 

                  (ลงชื่อ) ...................................................... 
                           (วาท่ีรอยตรีอภิชัย  แสทอง) 
                                ผูรับมอบอำนาจ 

คำยินยอมของ บิดา/มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย 
     ขาพเจา ......................................................................... 
สญัชาติ ................... อายุ ........ ป อาชีพ ........................... 
เก่ียวของเปน ............. ของ นศท. ....................................... 
๑. ขาพเจายินยอมใหรายงานตัวเขาฝกวิชาทหาร 
๒. ขาพเจายืนยันวา นศท. ผูนี้มีความพรอมท้ังทางดาน    รางกาย

และจิตใจ สามารถเขาฝกวิชาทหารไดตามหลักสูตรท่ีกำหนด 
๓. หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนในระหวางการฝก    วิชาทหาร 

ขาพเจาไมติดใจท่ีจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ี
และกองทัพบก 

 

                 (ลงชื่อ) ................เซ็นตอิเล็กทรอนิกส............. 
                          (...........ชื่อ   -   สกุล........................) 
                     บิดา/มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย 

เจาหนาท่ีตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท. 
    ขาพเจา .......................................................................... 
ตำแหนง .............................................................................. 
เปนผูตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท. เขาฝกวิชาทหาร 
ดังนี้ 
๑. การกรอกขอมูลของ นศท.  ถูกตอง  ไมถูกตอง 
๒. คำรับรองของสถานศึกษา   ถูกตอง  ไมถูกตอง 
๓. คำยินยอม บิดา/มารดา     ถูกตอง  ไมถูกตอง 
๔. หลักฐานประกอบ            ถูกตอง  ไมถูกตอง 
     ๔.๑ รูปถายขนาด ๓x๔ ซม. (แตงกายเครื่องแบบ นศท.) 
     ๔.๒หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ (กรณีขอรอรับสิทธิ) 
     ๔.๓ หนังสือรับรองการฝกวิชาทหาร (กรณีโอนยาย) 
     ๔.๔ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) .................................................. 
               ...................................................................................... 
 

เจาหนาท่ีบันทึกรายละเอียด (เพ่ิมเติม) 
     ....................................................................................... 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
     ผลการตรวจหลักฐาน       ผาน       ไมผาน 
 

                (ลงชื่อ) ...................................................... 
                         (....................................................) 
                             เจาหนาท่ีตรวจหลักฐาน นศท. 
                       ........... / .......................... / .............. 
 

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

 
รูปถาย 

นักศึกษาวิชาทหาร
ขนาด ๓x๔ ซม. 

 

ลำดับท่ี .....เวน....... 
(บัญชีรายช่ือรายงานตัว 
นศท.ของสถานศึกษา) 

แบบ รด.๒ ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร รด. ปี 3 



 
ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร 

๑.  ชื่อบิดา ………………………………………..................…………. สัญชาติ ……..............…....……. อาชีพ …………….……………….. 
     สถานท่ีทำงาน ………………………………….......... โทรศัพท ทศท. ……………………………. มือถือ ....................................... 
     ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี ……...……… ตำบล/แขวง ……………….............…………. อำเภอ/เขต ………….........………………… 
     จังหวัด ………………………………………….. รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพท ทศท. ………………………………………… 
๒.  ชื่อมารดา ………………………………………..................………. สัญชาติ ……..................………. อาชีพ …………………………….. 
     สถานท่ีทำงาน ………………………………….......... โทรศัพท ทศท. ……………………………. มือถือ ....................................... 
     ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี ……...……… ตำบล/แขวง ……………….............…………. อำเภอ/เขต ………….........………………… 
     จังหวัด ………………………………………….. รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพท ทศท. ………………………………………… 
๓.  การศึกษา สายสามัญ สายอาชีพ หรือระดับอุดมศึกษา 

๓.๑ ชั้น    ม.๔ ระดับ …ม.ปลาย....……… คณะ/วิชาเอก ……วทิย.............… สถานศึกษา ……รร.……........…………………. 
๓.๒ ชั้น    ม.๕ ระดับ …ม.ปลาย.......…… คณะ/วิชาเอก ……วิทย….......…… สถานศึกษา ……รร.……........…………………. 
๓.๓ ชั้น ……….. ระดับ …………........……… คณะ/วิชาเอก ………........………… สถานศึกษา ……………..............……………… 
๓.๔ ชั้น ……….. ระดับ …………........……… คณะ/วิชาเอก ……........…………… สถานศึกษา ………..............…………………… 

๔.  การฝกวิชาทหาร 
     ๔.๑ ชั้นปท่ี …...๑……/…พ.ศ.……. สถานศึกษา ……รร.……........…………………. จังหวัด ……................……………………………. 
     ๔.๒ ชั้นปท่ี ……๒……/…พ.ศ.…….  สถานศึกษา …..รร.……………........…………. จังหวัด …………………................………………. 
     ๔.๓ ชั้นปท่ี ………....…/…....……… สถานศึกษา …………………………........…. จังหวัด ………………………………................…. 
     ๔.๔ ชั้นปท่ี ……...……/……….....… สถานศึกษา ……........………………………. จังหวัด …………................………………………. 
๕.  ภูมิลำเนาทหาร บานเลขท่ี ………………. หมูท่ี ........... ตรอก/ซอย ..............................ตำบล/แขวง ………………………....    
     อำเภอ/เขต ………………………..............จังหวัด …………………………....... (กรณีข้ึนทะเบียนทหารกองเกินแลว) 
๖.  การเปนทหารกองหนุน 

๖.๑ไดข้ึนทะเบียนกองประจำการและนำปลดเปนทหารกองหนุน เหลาทัพ …………เวน......……. เหลา ……เวน………… 
๖.๒ไดรับการแตงตั้งยศ 

๖.๒.๑ ยศ ……เวน.…. เหลา ……เวน...….. คำสั่ง ……..เวน……. ลง …เวน….. / …….เวน…….. / …เวน…… 

๖.๒.๒ ยศ …เวน…....... เหลา …เวน……........ คำสั่ง ……เวน..…. ลง …เวน...….. / ……เวน.…….. / เวน……… 
๗.  ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี ………. หมูท่ี .............. ตรอก/ซอย ............................ตำบล/แขวง ……………………….  
     อำเภอ/เขต ……………….... จังหวัด …………………..... รหัสไปรษณีย ........................... โทรศัพท ทศท. .......................... 
๘.  บุคคลท่ีใกลชิดสามารถติดตามได 
     ๘.๑ ชื่อ ……………………………………. สถานศึกษา …………………………………….ท่ีอยู บานเลขท่ี ……………….. หมูท่ี.......... 
           ตรอก/ซอย ........................................... ตำบล/แขวง …….......…………………….. อำเภอ/เขต ………………………...... 
           จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท ทศท. ……....………....... มือถือ ......................... 
     ๘.๒ ชื่อ ……………………………………. สถานศึกษา …………………………………….ท่ีอยู บานเลขท่ี ……………….. หมูท่ี.......... 
           ตรอก/ซอย ........................................... ตำบล/แขวง …….......…………………….. อำเภอ/เขต ………………………...... 
           จังหวัด ………………………… รหสัไปรษณีย ..................... โทรศัพท ทศท. ……....………....... มือถือ ......................... 
 
     ท้ังนี้ ขาพเจาของรับรองวาประวัตินักศึกษาวิชาทหารนี้ ถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ 
 
 

                                                                             (ลงชื่อ) ...........เซ็นตอิเล็กทรอนิกส......เจาของประวัติ 

                                                                                     (...........ชื่อ   -   สกุล..........) 
 
 

                                                                             (ลงชื่อ) …………………เวน………….. พยาน 

                                                                                      (………………เวน………………….) 

 


	แบบรายงานตัว นศท. เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

