แบบ รด.๒

๖๓
แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕..........

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
สถานศึกษาวิชาทหาร.................................................................................จั
งหวัด.................................
๒๕๖๓
กรกฎาคม
๗ อน...................................พ.ศ...................................
รายงานตัววันที่.............เดื
บันทึกข้อมูล นศท.รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
รูปถ่าย
เทิดไทย
สุดใจ
๑. ข้าพเจ้า นศท....................................................ชื
่อสกุล.........................................................อายุ
…๑๗
........ปี
นักศึกษาวิชาทหาร
๑๖๒๑๔๐๑๐๐๙
๑๕๐๙๙๐๐๑๘๘๐๑๗
เลขประจําตัว นศท.......................................
เลขประจําตัวประชาชน.......................................................
หรือ
๑๑/๒
๑๐
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...........................หมู
่ที่...............ตรอก/ซอย..........................................................
เครื่องแบบนักศึกษา
ดอยสะเก็ด
ป่าเมี่ยง
เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ถนน.................................แขวง/ตํ
าบล........................................เขต/อํ
าเภอ.............................................
ขนาด ๓ x ๔ ซม.
เชียงใหม่
๕๐๒๒๐
จังหวัด..............................................รหั
สไปรษณีย์…...........................
เชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๓. ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาวิชาทหาร...............................................................จั
งหวัด.........................
ม.๕
ม.ปลาย
ชั้น...............ระดั
บ....................แผนกหรื
อคณะ..........................................เข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้
พฤษภาคม
๒๕๖๒
๑๖ อน.........................พ.ศ.............และได้
๑ การ
ตั้งแต่วันที่............เดื
สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่............ปี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
๒๕๖๒
ศึกษา..........จากสถานศึ
กษาวิชาทหาร............................................................จั
งหวัด...............................
ลําดับที่........................
๒๕๖๓
๒
าปีการศึกษา...................ประเภทการรายงานตั
ว
(บัญชีรายชื่อรายงานตัว ๔. ขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่.................ประจํ
เลื่อนชั้น
ซ้ําชัน้
รอรับสิทธิ
โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร
นศท.ของสถานศึกษา)
๕. จึงได้ยื่นความจํานงขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร และข้าพเจ้าพร้อมทีจ่ ะปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง
ที่กําหนดโดยเคร่งครัด และ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ข้าพเจ้า
ไม่ตดิ ใจที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่และกองทัพบก
เทิดไทย สุดใจ
(ลงชื่อ) .................................................................ผู
้รายงานตัว
นายเทิดไทย สุดใจ
(..................................................................)
คํายินยอมของ บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย
คํารับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร
นางบัวแก้ว สุดใจ
นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์
ข้าพเจ้า............................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................................
รับราชการ
ไทย
ู๔๗ อาชีพ.............................................
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สัญชาติ...............อายุ
..........ปี
ตําแหน่ง.........................................................................................
เทิดไทย สุดใจ
มารดา
เทิดไทย สุดใจ
๒
เกี่ยวข้องเป็น................ของ
นศท..................................................
ขอรับรองว่า นศท....................................................ชั
้นปีท.ี่ ...........
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ ๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
กําหนดไว้ในระเบียบ ฯ ทุกประการ
๒. ข้าพเจ้ายืนยันว่า นศท. ผูน้ มี้ ีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย
๒. ข้อความที่กรอกในแบบรายงานตัวและประวัติของ นศท.
และจิตใจ สามารถเข้าฝึกวิชาทหารได้ตามหลักสูตรที่กําหนด
ฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกประการ
๓. หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร
๓. ขอรับรองว่าจะปกครองให้อยู่ในระเบียบ วินัย ที่ดี และยินดีให้
ข้าพเจ้าไม่ติดใจที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่
ความสะดวกในการฝึกวิชาทหารตามที่กองทัพบกกําหนด
และกองทัพบก
บัวแก้ว สุดใจ
(ลงชื่อ).............................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์
นางบัวแก้ว สุดใจ
(.........................................................)
(...........................................................)
หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้รับมอบอํานาจ
บิดา / มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
เจ้าหน้าทีต่ รวจหลักฐานการรายงานตัว นศท.
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกรายละเอียด (เพิ่มเติม)
ข้าพเจ้า ........................................................................
.....................................................................................
ตําแหน่ง........................................................................................ .....................................................................................................
เป็นผู้ตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ดังนี้ .....................................................................................................
๑. การกรอกข้อมูลของ นศท.
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
....................................................................................................
๒. คํารับรองของสถานศึกษา
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
......................................................................................
๓. คํายินยอม บิดา / มารดา
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
ผลการตรวจหลักฐาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๔. หลักฐานประกอบ
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
(ลงชื่อ).............................................................
๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (แต่งเครื่องแบบ นศท.)
(............................................................)
๔.๒ หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ (กรณีขอรอรับสิทธิ)
เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน นศท.
๔.๓ หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (กรณีโอนย้าย ฯ)
......................../......................../.....................
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ ตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)…………….…….……………………..
(ลงชื่อ)..............................................................
...................................................................................
(............................................................)
…................................................................
หัวหน้าสถานีรายงานตัว นศท.

ประวัตนิ ักศึกษาวิชาทหาร
นายสมยศ สุดใจ
ไทย
รับเหมาก่อสร้าง
๑. ชื่อบิดา...............................................................สั
ญชาติ..................................................อาชี
พ...............................................
๐๙๗๘๓๐๘๙๘๙
๑๑/๒ ม.๑๐ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สถานที่ทํางาน.................................................................โทรศั
พท์ ทศท...................................มือถือ........................................
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
๑๐ าบล/แขวง.....................................อํ
๑๑/๒
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.................หมู
่ท.ี่ ............ตํ
าเภอ/เขต.............................................
๕๐๒๒๐
เชียงใหม่
จังหวัด....................................................................................รหั
สไปรษณีย.์ ....................โทรศั
พท์ ทศท..................................
รับราชการ
นางบัวแก้ว สุดใจ
ไทย
๒. ชื่อมารดา............................................................สั
ญชาติ..................................................อาชี
พ..............................................
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
๐๘๔๑๑๙๙๐๕๑
สถานที่ทํางาน...................................................................โทรศั
พท์ ทศท.................................มือถือ........................................
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
๑๐ าบล/แขวง.....................................อํ
๑๑/๒
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...................หมู
่ท.ี่ ...........ตํ
าเภอ/เขต.............................................
เชียงใหม่
๕๐๒๒๐
จังหวัด....................................................................................รหั
สไปรษณีย์.......................โทรศั
พท์ ทศท................................
๓. การศึกษา สายสามัญ , สายวิชาชีพ หรือระดับอุดมศึกษา
ม.๔
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ม.ปลาย
๓.๑ ชั้น................ระดั
บ............................คณะ/วิ
ชาเอก................................สถานศึกษา.........................................................
ม.๕
ม.ปลาย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๓.๒ ชั้น................ระดั
บ............................คณะ/วิ
ชาเอก................................สถานศึกษา.........................................................
๓.๓ ชั้น................ระดับ............................คณะ/วิชาเอก................................สถานศึกษา.........................................................
๓.๔ ชั้น................ระดับ............................คณะ/วิชาเอก................................สถานศึกษา.........................................................
๔. การฝึกวิชาทหาร
เชียงใหม่
๑
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๒๕๖๒
๔.๑ ชั้นปีที่.................../.........................สถานศึ
กษา...............................................................จั
งหวัด.......................................
๔.๒ ชั้นปีที่.................../.........................สถานศึกษา...............................................................จังหวัด.......................................
๔.๓ ชัน้ ปีที่.................../.........................สถานศึกษา...............................................................จังหวัด.......................................
๔.๔ ชั้นปีที่.................../.........................สถานศึกษา...............................................................จังหวัด.......................................
ป่าเมี่ยง
กรอกภูมิลำเนาตามสด.๙
๑๐
๑๑/๒
๕. ภูมิลําเนาทหาร บ้านเลขที.่ ..................หมู
่ท.ี่ .......ตรอก/ซอย..........................ตํ
าบล/แขวง.......................................................
เชียงใหม่
ดอยสะเก็ด
อําเภอ/เขต...........................................จั
งหวัด......................................
(กรณีขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว) หรือตามทะเบียนบ้าน
ของบิดา
๖. การเป็นทหารกองหนุน
๖.๑ ได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุน เหล่าทัพ....................................เหล่า................................
๖.๒ ได้รับการแต่งตั้งยศ
๖.๒.๑ ยศ...............................เหล่า.........................คําสั่ง...........................ลง...................../...................../......................
๖.๒.๒ ยศ...............................เหล่า.........................คําสั่ง...........................ลง...................../...................../......................
ป่าเมี่ยง
๑๑/๒
๑๐
๗. ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก บ้านเลขที่..................หมู
่ท.ี่ ...........ตรอก/ซอย...................................ตํ
าบล/แขวง................................
ดอยสะเก็ด
๕๐๒๒๐
เชียงใหม่
อําเภอ/เขต..................................จั
งหวัด.........................................รหั
สไปรษณีย.์ ................โทรศั
พท์ ทศท............................
๐๙๙๑๑๑๐๙๙๙ เมลล์.................................................................
มือถือ....................................อี
๘. บุคคลที่ใกล้ชิดสามารถติดตามได้
ชื่อเพื่อนสนิท ๘.๑ ชื่อ.....................................................สถานศึ
๘
นศท. อลงกรณ์ ปัญญา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๑๖/๙ ท่ .ี่ ............
กษา...............................................ที
่อยู่ บ้านเลขที่.................หมู
หรือบุคคลใกล้ชิด
สันทรายน้อย
สันทราย
าเภอ/เขต............................................
ที่สามารถติดต่อได้ ตรอก/ซอย............................................ตําบล/แขวง..........................................อํ
๐๖๑๙๑๐๘๘๙๙
เชียงใหม่
จังหวัด...........................................................รหั
สไปรษณีย์.๕๐๒๑๐
............โทรศัพท์ ทศท........................มือถือ.........................
นศท. กรกนก สุขสันต์
๒
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๒๔
๘.๒ ชื่อ.....................................................สถานศึ
กษา...............................................ที
่อยู่ บ้านเลขที่.................หมู
ท่ ี่.............
ช้างเผือก
เมืองเชียงใหม่
ตรอก/ซอย............................................ตําบล/แขวง..........................................อํ
าเภอ/เขต............................................
เชียงใหม่
จังหวัด...........................................................รหั
สไปรษณีย์.๕๐๓๐๐
............โทรศัพท์ ทศท........................มือถือ๐๖๖๐๘๙๙๙๘๘
.........................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าประวัตินั กศึ ก ษาวิ ช าทหารนี้ ถูก ต้ อง ครบถ้ว น และเป็น ความจริ งทุ กประการ
เทิดไทย สุดใจ
(ลงชื่อ)..................................................เจ้
าของประวัติ

นายเทิดไทย สุดใจ
(..................................................)
น้ำต้น รักป่า
(ลงชื่อ)...................................................พยาน
นายน้ำต้น รักป่า
(..................................................)

