
ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานตัว  นศท.ช้ันปีท่ี 3  
 แบบ รด.๒  

แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวชิาทหาร  ประจ าปีการศึกษา.............. 
สถานศึกษาวชิาทหาร....................................................... จงัหวดั ............................        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ารับรองของสถานศึกษาวชิาทหาร 
ขา้พเจา้ ....................................................... 

ต าแหน่ง ...................................................................... 
ขอรับรองวา่ นศท. (เขียนช่ือ-สกลุของตนเอง)    ชั้นปีท่ี    3 

๑.เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั คุณลกัษณะ และจะปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ี 

   ก าหนดไวใ้นระเบียบ ฯ ทุกประการ 
๒.ขอ้ความท่ีกรอกในแบบรายงานตวัและประวติัของ นศท. 
     ฉบบัน้ี ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ ทุกประการ 
๓.ขอรับรองวา่จะปกครองใหอ้ยูใ่นระเบียบ  วนิยั  ท่ีดี  และยนิดีให ้

     ความสะดวกในการฝึกวชิาทหารตามท่ีกองทพับกก าหนด 
          (ลงช่ือ) ........................................................................... 
                   หวัหนา้สถานศึกษาวชิาทหาร หรือ ผูรั้บมอบอ านาจ 
 

 

ค ายนิยอมของ บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย 
ขา้พเจา้   ( เขียนช่ือ สกลุ ของ บิดา หรือมารดา ) 
ข้อความข้างล่างนีต้้องเขียนให้ครบสมบูรณ์ 

สญัชาติ ........ อาย.ุ...........ปี  อาชีพ ...................................... 
เก่ียวขอ้งเป็น  ................ของ นศท   (ช่ือ-สกลุของตนเอง) 
 

 

 

                      (ลงช่ือ)  ของ บิดา  /มารดา    (เซ็นช่ือ) 
                                 ( ......................................) เขียนช่ือ-สกลุบรรจง                       

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบหลกัฐานการรายงานตวั นศท. 
( ไม่ต้องท าในส่วนนี ้) 

 

 

เจา้หนา้ท่ีบนัทึกรายละเอียด (เพิ่มเติม) 
( ไม่ต้องท าในส่วนนี ้) 

บันทกึข้อมูล นศท.รายงานตัวเข้าฝึกวชิาทหาร 
                                            1.ขา้พเจา้ นศท.ประชาธิปไตย            ช่ือ สกลุ                รักไทย               อาย ุ   16  ปี  
                                 เลขประจ าตวั นศท. ( หมายเลขทีอ่ยู่ในบัตร นศท. )    เลขประจ าตวัประชาชน (หมายเลขบัตรในบตัรประชาชน)     
                                            2.ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี  38 /145      หมู่ท่ี  5   ตรอก/ซอย      ประชาราษฎร์   
                                               ถนน ตลิง่ชัน-สุพรรณบุรี  แขวง/ต าบล    พมิลราช    เขต/อ าเภอ  บางบัวทอง 
                                              จงัหวดั     นนทบุรี      รหสัไปรษณีย ์   25400 

                                            3.ปัจจุบนัศึกษาอยูท่ี่สถานศึกษาวชิาทหาร  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  จงัหวดั   ชลบุรี 
     เขียนล าดบั..............          ชั้น  3   ระดบั   ปริญญาตรี   แผนก  หรือ คณะ  ( สายทีต่นเองเรียน )               เขา้ศึกษาในสถานศึกษาแห่งน้ี  
(ทีอ่ยู่ในบอร์ดทีป่ระการ)      ตั้งแต่วนัท่ี    1   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ( นับปีทีเ่ข้าเรียน ) และไดส้ าเร็จการฝึกวชิาทหาร ชั้นปีท่ี  2  ปีการ 

                                               ศึกษา    2565  จากสถานศึกษาวชิาทหารวทิยาลยัไทยเทค  จงัหวดั ชลบุรี 
                                             4.ขอรายงานตวัเขา้ฝึกวชิาทหาร ชั้นปีท่ี   3    ประจ าปีการศึกษา   2566  ประเภทการรายงานตวั 
                                                       เล่ือนชั้น              ซ ้ าชั้น                  รอรับสิทธิ              โอนยา้ยสถานศึกษาวชิาทหาร    
                                             5.จึงไดย้ืน่ความจ านงขอรายงานตวัเขา้ฝึกวชิาทหาร และขา้พเจา้พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบ ค าสัง่ 
                                                ท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด และ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนในระหวา่งการฝึกวชิาทหาร ขา้พเจา้ 
                                                ไม่ติดใจท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจา้หนา้ท่ีและกองทพับก 
                                                                                          (ลงช่ือ) .......................................................ผูร้ายงานตวั  (ต้องเซ็นช่ือ) 
                                                                                                       (นศท.ประชาธิปไตย  รักไทย   )  ( เขียนช่ือตวับรรจง ) 

 ๒๕๖๖ 
 มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ชลบุรี 

ติดรูปถ่าย 
นกัศึกษาวชิา

ทหาร 
(ตอ้งเป็นภาพถ่าย) 
หา้มถ่ายส าเนา 



หนา้ 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประวตั ิ

1. ช่ือบิดา นาย  มานะ      รักไทย                                 สญัชาติ    ไทย                   อาชีพ        รับราชการ 
 สถานท่ีท างาน            กระทรวงศึกษาธิการ                                      โทรศพัท ์  081-869-3214 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี                 38 / 145              หมู่ท่ี    5    ซอย  ประชาราษฎร์               ถนน ตลิง่ชัน - สุพรรณบุรี  
                ต าบล / แขวง       พมิลราช                           อ าเภอ / เขต       บางบัวทอง                              จงัหวดั     นนทบุรี 
2. ช่ือมารดา  นาง  ดวงดาว      รักไทย                                 สญัชาติ    ไทย                   อาชีพ        รับราชการ 
 สถานท่ีท างาน            กระทรวงคมนาคม                                          โทรศพัท ์  081-539-7890 
 ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี                 38 / 145              หมู่ท่ี    5    ซอย  ประชาราษฎร์               ถนน ตลิง่ชัน - สุพรรณบุรี  
                ต าบล / แขวง       พมิลราช                           อ าเภอ / เขต       บางบัวทอง                              จงัหวดั     นนทบุรี 
3. การศึกษา สายสามญั หรือ  สายอาชีพ 

 3.1. ชั้น  ม.4 ระดบั  สามญั   คณะ/วชิาเอก (สายทีต่นเองเรียน)   สถานศึกษา  วทิยาลยัไทยเทค 
 3.2. ชั้น  ม.5 ระดบั  สามญั   คณะ/วชิาเอก (สายทีต่นเองเรียน)   สถานศึกษา  วทิยาลยัไทยเทค 

 3.3. ชั้น  ม.6 ระดบั  สามญั   คณะ/วชิาเอก (สายทีต่นเองเรียน)   สถานศึกษา  วทิยาลยัไทยเทค 

 3.4. ชั้น  .................... ระดบั  ..... คณะ/วชิาเอก ........................สถานศึกษา ......................................................... 
4. การศึกษาวชิาทหาร 

4.1. ชั้นปีท่ี        1 / 2564                  สถานศึกษา  วทิยาลยัไทยเทค  จงัหวดั  ชลบุรี  
4.2. ชั้นปีท่ี        2 / 2565                  สถานศึกษา  วทิยาลยัไทยเทคย   จงัหวดั  ชลบุรี 
4.3. ชั้นปีท่ี..................../..................สถานศึกษา  ..........................................................     จงัหวดั ............................ 
4.4. ชั้นปีท่ี..................../..................สถานศึกษา  ..........................................................     จงัหวดั ............................ 

5. ภูมิล าเนาทหาร  บา้นเลขท่ี                 38 / 145              หมู่ท่ี    5    ซอย  ประชาราษฎร์       ถนน ตลิง่ชัน - สุพรรณบุรี  
                ต าบล / แขวง       พมิลราช                           อ าเภอ / เขต       บางบัวทอง                              จงัหวดั     นนทบุรี 
6. การเป็นทหารกองหนุน   ( เวน้ไว ้) 
 6.1. ไดข้ึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุน  เหล่าทพั .......................... เหล่า ................................... 
 6.2.  ไดรั้บการแต่งตั้งยศ  
  6.2.1   ยศ ................................ เหล่า ...................ค  าสัง่............ลง..................../................../................................. 
  6.2.2   ยศ ................................ เหล่า ...................ค  าสัง่............ลง..................../................../................................. 
7. ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก   บา้นเลขท่ี       38 / 145              หมู่ท่ี    5    ซอย  ประชาราษฎร์       ถนน ตลิง่ชัน - สุพรรณบุรี  
                ต าบล / แขวง       พมิลราช                           อ าเภอ / เขต       บางบัวทอง                              จงัหวดั     นนทบุรี 
8. บุคคลท่ีใชชิ้ดสามารถติดตามได ้  ( เขียนช่ือเพื่อนในหอ้ง  1  -  2  คน  ) 
 8.1    ช่ือ นศท.มงคล       ด ารงชีพไพศาล     สถานศึกษา วทิยาลยัไทยเทค  ท่ีอยู ่ บา้นเลขท่ี   90 / 3 
          ต าบล/แขวง  นาป่า     อ าเภอ/เขต    เมอืง     จงัหวดั  ชลบุรี 
       โทรศพัท ์    08-1234-5678 
 8.2    ช่ือ ........................................................สถานศึกษา..........................................................ท่ีอยู ่ บา้นเลขท่ี  .............. 
          ต าบล/แขวง .................    อ าเภอ/เขต   ......................จงัหวดั  .................................... 
         การรายงานตวัเขา้รับการฝึกวชิาทหารยนิดีปฏิบติัตามระเบียบกองทพับกก าหนด และไดรั้บค ายนิยอมจากผูป้กครอง 
                                                                                   ( ลงช่ือ )         ....................................................     เซ็นช่ือ    เจา้ของประวติั 
                                                                                                    ( นศท.ประชาธิปไตย       รักไทย  )       เขียนตวับรรจง 
                                                                                 (ลงช่ือ)        .........................................................     เซ็นช่ือ    พยาน         
                                                                                                       (.นศท.มงคล   ด ารงชีพไพศาล )         เขียนตวับรรจง 
 

                                                                                ( ลงช่ือ )   นศท.ประชาธิปไตย              รักไทย     เจา้ของประวติั 


