ตัวอย่างการเขียนใบสมัครเข้าสอบ นศท.ชั้นปี ที่ 1
ทบ. ๓๔๙ – ๐๐๑
( รด.๑ )

ใบสมัครเข้ ารับการฝึ กวิชาทหารปี การศึกษา 2561
สถานศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 เดือน .......................
กันยายน พ.ศ..............
2561 (วันทีส่ อบเข้ าเรียน นศท.)
สมัครวันที่ .............
ชื่อ-สกุล นายรักชาติ ยิง่ ชีพ
เลขประจำตัวประชำชน 1234567891235
วัน,เดือน,ปี เกิด 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 เชื้อชำติ ไทย สัญชำติ ไทย ศำสนำ พุทธ
ติดรู ป
ชื่อบิดำ นายรักจริง ยิง่ ชีพ มำรดำ นางยิง่ รัก ยิง่ ชีพ อำชีพ บิดำ / มำรดำ รับราชการ – รับราชการ
นักศึกษา มธ.
ภูมิลำเนำปั จจุบนั เลขที่
40/1
ถนน นครไชยศรี แขวง/ตำบล นครไชยศรี
ขนาด 3 * 4 ซ.ม
เขต/อำเภอ ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 13000
ภูมิลำเนำทหำรเลขที่ 40/1 ตำบล/ แขวง นครไชยศรี อำเภอ ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สำเร็ จชั้น ม.๓ คะแนนเฉลี่ย 3.00 จำกโรงเรี ยน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เลขที่สอบ................ จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีควำมประสงค์สมัครเรี ยนวิชำทหำรโดยปฏิบตั ิตำมระเบียบกองทัพบกกำหนด
ลงชื่อ
รักชาติ ยิง่ ชีพ
ผูส้ มัคร
( นาย รักชาติ ยิง่ ชีพ )
ตารับครองของสถานศึกษา
ข้ำพเจ้ำ .................................................................................
ตำแหน่ง .......................................................................
ขอรับรองว่ำผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีควำมประพฤติเรี ยบร้อย,รับรองว่ำจะปกครองให้
นักศึกษำวิชำทหำรอยูใ่ นระเรี ยบวินยั อันดีและจะให้ควำมสะดวกในกำรศึกษำ
วิชำทหำรของผูส้ มัครตำมที่กองทัพบกกำหนดทุกประกำร
ลงชื่อ ......................................................... ( เว้นไว้ )

(.....................................................................)
หัวหน้ าสถานศึกษา หรื อ ผูร้ ับมอบอำนำจ

ผลการตรวจร่ างกาย ( เว้ นไว้ )
อำยุ ............................. ปี น้ ำหนัก ...........................................................กก.
สูง.................................ซม.รอบอก......................./..................................ซม.
กลุ่มเลือด.........................โรคที่ตรวจพบ...................................................
สภำพทัว่ ไป ...............................................................................................
ควำมเห็น ...................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... แพทย์ผตู้ รวจ
( ......................................................... )

ผลการทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย ( เว้ นไว้ )
วิง่ ...........................................ลงชื่อ....................................................เจ้ำหน้ำที่
ลุกนัง่ .....................................ลงชื่อ....................................................เจ้ำหน้ำที่
ดันพื้น....................................ลงชื่อ....................................................เจ้ำหน้ำที่
ลงชื่อ .......................................................... แพทย์ผตู้ รวจ
( ......................................................... )

คายินยอมของบิดามารดา หรื อ ผู้ปกครอง
ข้ำพเจ้ำ
นายรักจริง ยิง่ ชีพ
อำยุ
50 ปี อำชีพ รับราชการ
ที่อยู่ หรื อ ที่ทางาน เลขที่ 40/123 ถนนประมวญ แขวง/ตำบล สีลม
เขต/อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 15000
เกีย่ วข้ องเป็ น บิดา ของผู้สมัครและยินยอมให้ ผ้ สู มัครสมัครเรียนวิชาทหารไม่
ว่าเกิดกรณีใดๆ ก็ตามที่เกีย่ วกับการรับสมัครและการฝึ กวิชาทหาร จะไม่
เรียกร้ องค่าตอบแทนจากกองทัพบก
ลงชื่อ รักจริง ยิง่ ชีพ
( นาย รักจริง ยิง่ ชีพ )

หลักฐานการสมัคร ( เว้ นไว้ )
รู ปถ่ำย
สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ .............................................
หลักฐำนกำรใช้สิทธิลูกเสื อ
อื่นๆ
ลงชื่อ .......................................................... ผูต้ รวจหลักฐำน
( ......................................................... )

บันทึก ( เว้ นไว้ )

หน้า 2.

เงื่อนไขประกอบการสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
เมื่อข้าพเจ้าสาเร็ จการฝึ กวิชาทหารตามหลักสู ตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนดในชั้นปี ที่ ๓ หรื อชั้นปี ที่ ๔ หรื อชั้นปี ที่
๕ แล้วและได้รับ การแต่งตั้งยศเป็ นนายทหารประทวนกองหนุ น หรื อ นายทหารสัญ ญาบัตรกองหนุ น ตามระเบี ยบของ
กระทรวงกลาโหมหากทางราชได้มีหมายเรี ยกพลหรื อวิธีใดให้เข้ารับราชการเป็ นการชัว่ คราวเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึ กวิชาทหาร
หรื อเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม หรื อเมื่อมีการระดมพล แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้าจะไปเข้ารับการเรี ยกพลตามที่ราชการกาหนด
หากข้าพเจ้าหลีกเลี่ยง หรื อขัดขืนไม่เข้ารับราชการในการเรี ยกพล ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตามกฎหมาย

( ลงชื่อ ) รักชาติ ยิง่ ชีพ เซ็นชื่ อ – สกุล ของตนเอง
( นาย รักชาติ ยิง่ ชีพ ) เขียนชื่ อ-สกุล ตัวบรรจง
ผูส้ มัคร

หนังสื อให้ คายินยอม
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )
รักจริง ยิง่ ชีพ
เกี่ยวข้อง
เป็ น บิดา ยินยอม ให้
นาย รักชาติ ยิง่ ชีพ
เข้ารับการฝึ กวิชาทหาร
ตามหลักสู ตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ซึ่ งเมื่อสาเร็ จการฝึ กวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๓ หรื อชั้นปี ที่ ๔ หรื อชั้นปี ที่ ๕ และได้รับ
การแต่งตั้งยศเป็ นนายทหารประทวนกองหนุน หรื อนายทหารสัญญาบัตรกองหนุ นตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมแล้ว
หากทางราชการมีความจาเป็ นจะต้องเรี ยกมาเข้ารับราชการเป็ นการชัว่ คราวตามกฎหมาย ในการเรี ยกพลเพื่อการตรวจสอบ
หรื อเพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม หรื อในการระดมพลแล้วแต่กรณี ข้าพเจ้าจะยินดีที่จะรับผิดชอบ และ
กาหนดดูแลให้ นาย รักชาติ ยิง่ ชีพ ในฐานะที่เป็ นกาลังพลสารองของกองทัพบก ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ทางราชการ
กาหนดต่อไป

( ลงชื่อ )

รักจริง ยิ่งชีพ
เซ็นชื่ อ-สกุล ของบิดา / มารดา
( นาย รักจริง ยิง่ ชีพ ) เขียนชื่ อ-สกุลตัวบรรจง
ผูป้ กครอง

ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานตัว นศท.ชั้นปี ที่ 2 – ชั้นปี ที่ 5
แบบ รด.๒

2561
แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึ กวิชาทหาร ประจาปี การศึกษา..............
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษาวิชาทหาร.......................................................
จังหวัด ............................
บันทึกข้ อมูล นศท.รายงานตัวเข้ าฝึ กวิชาทหาร
ติดรู ปถ่ำย
นักศึกษำวิชำ
ทหำร
(ต้องเป็ นภำพถ่ำย)
ห้ำมถ่ำยสำเนำ
เขียนลาดับ..............

1.ข้าพเจ้า นศท.ประชาธิปไตย
ชื่อ สกุล
รักไทย
อายุ 16 ปี
เลขประจาตัว นศท. ( หมายเลขทีอ่ ยู่ในบัตร นศท. ) เลขประจาตัวประชาชน (หมายเลขบัตรในบัตรประชาชน)
2.ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ 38 /145 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย ประชาราษฎร์
ถนน ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี แขวง/ตาบล พิมลราช เขต/อาเภอ บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 25400
3.ปั จจุบนั ศึกษาอยูท่ ี่สถานศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชั้น ปี .... ระดับ ปริญญาตรี แผนก หรื อ คณะ ( คณธทีต่ นเองเรียน )
เข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้สาเร็ จการฝึ กวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ทีจ่ บปี ล่ าสุ ด ปี การ
ศึกษา ............. จากสถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนทีเ่ รียน รด. จบ จังหวัด ................................................
4.ขอรายงานตัวเข้าฝึ กวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ทีเ่ ข้ าศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561 ประเภทการรายงานตัว
กรณี เรี ยน รด.กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยูแ่ ล้ว
 เลื่อนชั้น
กรณี เรี ยน รด.จบจากสถาบันอื่น  เลื่อนชั้น
 โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร
กรณี เรี ยน รด.จบจากสถาบันอื่นแต่สอบตกซ้ าชั้น  ซ้ าชั้น  โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร
กรณี เรี ยน รด.จบจากสถาบันอื่นและหยุดเรี ยน รด.ไม่เกิน 2 ปี  รอรับสิ ทธิ  เลื่อนชั้น  โอนย้าย
สถานศึกษาวิชาทหาร

5.จึงได้ยนื่ ความจานงขอรายงานตัวเข้าฝึ กวิชาทหาร และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบ คาสัง่
คารับรองของสถานศึ
กษาวิชาทหาร
คายิเกินดยอมของ
บิดา/มารดา
หรืชอาทหาร
ผู้ปกครองตามกฎหมาย
ที่กาหนดโดยเคร่
งครัด และ หากมีความเสี ยหายใดๆ
ขึ้นในระหว่
างการฝึ กวิ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า .......................................................
พเจ้า ( เขี
ยนชื่ อ สกุล ของ บิดา หรื อมารดา )
ไม่ติดใจที่จะเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากเจ้าหน้าทีข้่แาละกองทั
พบก
ตาแหน่ง ......................................................................
ข้ อความข้ างล่ ารงนี
ต้ ้องเขีวยนให้
รบสมบู
(ลงชื่อ) .......................................................ผู
้ ายงานตั
(ต้ อคงเซ็
นชื่ อ)รณ์
ขอรับรองว่า นศท. (เขียนชื่ อ-สกุลของตนเอง) ชั้นปี ที่ ปี ทีส่ มัค(.....................................................)
ร สัญชาติ ........ อายุ............ปี อาชี
( เขียพนชื......................................
่ อตัวบรรจง )
๑.เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามที่
เกี่ยวข้องเป็ น ................ของ นศท (ชื่ อ-สกุลของตนเอง)
กาหนดไว้ในระเบียบ ฯ ทุกประการ
๒.ข้อความที่กรอกในแบบรายงานตัวและประวัติของ นศท.
ฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกประการ
(ลงชื่อ) ของ บิดา /มารดา (เซ็นชื่ อ)
๓.ขอรับรองว่าจะปกครองให้อยูใ่ นระเบียบ วินยั ที่ดี และยินดีให้
( ......................................) เขียนชื่ อ-สกุลบรรจง
ความสะดวกในการฝึ กวิชาทหารตามที่กองทัพบกกาหนด
(ลงชื่อ) ...........................................................................
หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรื อ ผูร้ ับมอบอานาจ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการรายงานตัว นศท.
( ไม่ ต้องทาในส่ วนนี้ )

เจ้าหน้าที่บนั ทึกรายละเอียด (เพิ่มเติม)
( ไม่ ต้องทาในส่ วนนี้ )
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ประวัติ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

ชื่อบิดำ นาย มานะ รักไทย
สัญชำติ ไทย
อำชีพ รับราชการ
สถำนที่ทำงำน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 081-869-3214
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่
38 / 145
หมู่ที่ 5 ซอย ประชาราษฎร์
ถนน ตลิง่ ชัน - สุ พรรณบุรี
ตาบล / แขวง พิมลราช
อาเภอ / เขต บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อมำร นาง ดวงดาว รักไทย
สัญชำติ ไทย
อำชีพ รับราชการ
สถำนที่ทำงำน
กระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 081-539-7890
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่
38 / 145
หมู่ที่ 5 ซอย ประชาราษฎร์
ถนน ตลิง่ ชัน - สุ พรรณบุรี
ตาบล / แขวง พิมลราช
อาเภอ / เขต บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
กำรศึกษำ สำยสำมัญ หรื อ สำยอำชีพ (ชั้นปี ที่เรี ยน รด.)
3.1. ชั้น มัธยมปลาย ระดับ สามัญ
คณะ/วิชำเอก สายทีต่ นเองเรียน สถำนศึกษำ ....................................................
3.2. ชั้น มัธยมปลาย ระดับ สามัญ
คณะ/วิชำเอก สายทีต่ นเองเรียน สถำนศึกษำ ....................................................
3.3. ชั้น .................... ระดับ .....
คณะ/วิชำเอก ........................สถำนศึกษำ .........................................................
3.4. ชั้น .................... ระดับ .....
คณะ/วิชำเอก ........................สถำนศึกษำ .........................................................
กำรศึกษำวิชำทหำร
4.1. ชั้นปี ที่ 1 / 25.........
สถำนศึกษำ ........................................................ จังหวัด .................................
4.2. ชั้นปี ที่..................../..................สถำนศึกษำ .......................................................... จังหวัด ............................
4.3. ชั้นปี ที่..................../..................สถำนศึกษำ .......................................................... จังหวัด ............................
4.4. ชั้นปี ที่..................../..................สถำนศึกษำ .......................................................... จังหวัด ............................
ภูมิลำเนำทหำร บ้านเลขที่
38 / 145
หมู่ที่ 5 ซอย ประชาราษฎร์ ถนน ตลิง่ ชัน - สุ พรรณบุรี
ตาบล / แขวง พิมลราช
อาเภอ / เขต บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
กำรเป็ นทหำรกองหนุน ( เว้ นไว้ )
6.1. ได้ข้ ึนทะเบียนกองประจำกำรและนำปลดเป็ นทหำรกองหนุน เหล่ำทัพ .......................... เหล่ำ ...................................
6.2. ได้รับกำรแต่งตั้งยศ
6.2.1 ยศ ................................ เหล่ำ ...................คำสัง่ ............ลง..................../................../.................................
6.2.2 ยศ ................................ เหล่ำ ...................คำสัง่ ............ลง..................../................../.................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ 38 / 145
หมู่ที่ 5 ซอย ประชาราษฎร์ ถนน ตลิง่ ชัน - สุ พรรณบุรี
ตาบล / แขวง พิมลราช
อาเภอ / เขต บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
บุคคลที่ใช้ชิดสำมำรถติดตำมได้ ( เขียนชื่ อเพื่อนในห้ อง 1 คน )
8.1 ชื่อ นศท.มงคล ดารงชีพไพศาล สถำนศึกษำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ 90 / 3
ตำบล/แขวง สีลม อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุเทพมหานคร
โทรศัพท์ 089-265-0286
8.2 ชื่อ ........................................................สถำนศึกษำ..........................................................ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ ..............
ตำบล/แขวง ................. อำเภอ/เขต ......................จังหวัด ....................................
กำรรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึ กวิชำทหำรยินดีปฏิบตั ิตำมระเบียบกองทัพบกกำหนด และได้รับคำยินยอมจำกผูป้ กครอง
( ลงชื่อ ) .................................................... เซ็นชื่ อ เจ้าของประวัติ
( นศท.ประชาธิปไตย รักไทย ) เขียนตัวบรรจง
(ลงชื่อ) ........................................................ เซ็นชื่ อ พยำน (ผูป้ กครอง)
(.นาย/นาง/นางสาว )
เขียนตัวบรรจง

