
แบบ  รด.๒ 
แบบรายงานตวั นศท. เขา้ฝึกวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สถานศึกษาวิชาทหาร............มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี................จงัหวดั....อุบลราชธานี...................... 
รายงานตวัวนัท่ี...................เดือน..............................................พ.ศ. ......................... 

บันทึกข้อมูล นศท.รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
                                                        ๑. ขา้พเจา้ นศท. ...........................................................ช่ือสกลุ...........................................................อาย.ุ.....................ปี 
                                                             เลขประจ าตวั นศท. .............................................................เลขประจ าตวัประชาชน............................................................         
                                                       ๒. ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี...............................หมู่ท่ี...........................ตรอก/ซอย....................................................................... 
                                                             ถนน................................................แขวง/ต าบล...............................................เขต/อ าเภอ..................................................... 
                                                             จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.............................. 
                                                       ๓. ปัจจุบนัอยูท่ี่สถานศึกษาวิชาทหาร............มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี...................................จงัหวดั..........อุบลราชธานี................. 
                                                            ชั้น...........................ระดบั...............................แผนก/คณะ..............................................................เขา้ศึกษาในสถานศกึษาแห่งน้ี            
                                                            ตั้งแต่วนัท่ี.......................เดือน......................................พ.ศ. ..................และไดส้ าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี........................ 
                                                            ปีการศึกษา...............................จากสถานศึกษาวิชาทหาร...................................................................จงัหวดั..................................... 
                                                       ๔. ขอรายงานตวัเขา้ฝึกวิชาทหาร ชั้นปีท่ี.....................ประจ าปีการศึกษา..........๒๕๖๕.........................ประเภทการรายงานตวั 
                                                                             เลื่อนชั้น          ซ ้าชั้น   รอรับสิทธิ        โอนยา้ยสถานศึกษาวิชาทหาร 
                                                       ๕. จึงไดย้ื่นความจ านงขอรายงานตวัเขา้ฝึกวิชาทหาร และขา้พเจา้พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบ ค าสั่ง 
                                                            ท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด และ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ขา้พเจา้ 
                                                            ไม่ติดใจท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจา้หน้าท่ีและกองทพับก 
                                                                                                                                                                  ( ลงช่ือ )........................................................ผูร้ายงานตวั 
                                                                                                                                                                              (...........................................................)   

ค ารับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร 
          ขา้พเจา้..........นายณัฐชนนท ์ โสสิงห์........................................................... 
ต าแหน่ง.......ผูช่้วยหวัหนา้งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา........................... 
ขอรับรองว่า นศท. ..........................................................ชั้นปีท่ี............................ 
๑. เป็นผูม้ีคุณสมบติั คุณลกัษณะ และจะปฏิบติัตามเง่ือนไขตามท่ี      ก าหนดไวใ้น
ระเบียบ ฯ ทุกประการ 
๒. ขอ้ความท่ีกรอกในแบบรายงานตวัและประวติัของ นศท.  ฉบบัน้ี   ถูกตอ้ง 
ครบถว้น สมบูรณ์ ทุกประการ 
๓. ขอรับรองว่าจะปกครองให้อยูใ่นระเบียบ วินยัท่ีดี และยินดีให้ความสะดวก 
ในการฝึกวิชาทหารตามท่ีกองทพับกก าหนด 
                                         (ลงช่ือ).................................................................... 
                                                   (...........นายณัฐชนนท ์ โสสิงห์.....................) 
                                                       ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน หวัหนา้สถานศึกษา 

ค ายินยอมของ บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย 
            ขา้พเจา้............................................................................................... 
สัญชาติ...................อาย.ุ.....................ปี  อาชีพ................................................. 
เก่ียวขอ้งเป็น.....................ของ นศท. ................................................................. 
๑. ขา้พเจา้ยินยอมให้รายงานตวัเขา้ฝึกวิชาทหาร 
๒. ขา้พเจา้ยืนยนัว่า นศท. ผูน้ี้มีความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจ สามารถเขา้ฝึก
วิชาทหารไดต้ามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
๓. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหารขา้พเจา้ไม่ติดใจท่ีจะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจา้หน้าท่ีและกองทพับก 
                               (ลงช่ือ)................................................................................ 
                                          (.............................................................................) 
                                                  บิดา/มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท. 
            ขา้พเจา้.......................................................................................... 
ต าแหน่ง.................................................................................................. 
เป็นผูต้รวจหลกัฐานการรายงานตวั นศท.เขา้ฝึกวิชาทหาร ดงัน้ี 
๑. การกรอกขอ้มูลของ นศท.   ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
๒. ค ารับรองของสถานศึกษา   ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
๓. ค ายินยอม บิดา / มารดา      ถูกตอ้ง     ไม่ถูกตอ้ง 
๔. หลกัฐานประกอบ   ครบถว้น     ไม่ครบถว้น 
              ๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (แต่งเคร่ืองแบบ นศท.)   
              ๔.๒ หนงัสือรับรองการขอรอรับสิทธิ (กรณีขอรอรับสิทธิ)     
              ๔.๓ หนงัสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ( กรณีโอนยา้ย ฯ) 
              ๔.๔ หลกัฐานการเปลี่ยนช่ือตวั ช่ือสกุล ( ถา้มี )    
              ๔.๕ หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี).........................................................     

เจ้าหน้าท่ีบันทึกรายละเอียด (เพิม่เติม) 
           .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
......................................................................................................................... 
ผลการตรวจหลกัฐาน                ผา่น                  ไม่ผา่น 
                     (ลงช่ือ)................................................................. 
                                (.................................................................) 
                                           เจา้หนา้ท่ีตรวจหลกัฐาน นศท. 
                                ................./......................./......................  
 

 

    

  

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

รูปถ่าย 

นกัศึกษาวิชาทหาร         

หรือ 

เคร่ืองแบบนกัศึกษา  

ขนาด ๓ x ๔  ซม. 

 

ล าดบัที่..................  

(บญัชีรายช่ือรายงานตวั 

นศท. ของสถานศึกษา) 



 
ประวัติศึกษาวิชาทหาร 

๑. ช่ือบิดา.......................................................................................................................................สัญชาติ.................................อาชีพ.................................................. 
    สถานท่ีท างาน.....................................................................................โทรศพัท ์ทศท....................................................โทร.มือถือ.................................................. 
    ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี..................................หมู่ท่ี...................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
    จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์..................................................โทรศพัท ์ทศท........................ ......................................... 
๒. ช่ือมารดา..................................................................................................................................สัญชาติ.................................อาชีพ.................................................... 
    สถานท่ีท างาน......................................................................................โทรศพัท ์ทศท.....................................................โทร.มือถือ.................................................. 
    ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...................................หมู่ท่ี..................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต..................................................... 
    จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์..................................................โทรศพัท ์ทศท..................................... ............................ 
๓. การศึกษา  สายสามญั , สายอาชีพ หรือ ระดบัอุดมศึกษา 
    ๓.๑ ชั้น..............................ระดบั........................................คณะ/เอกวิชา........................................สถานศึกษา............................................................................. 
    ๓.๒ ชั้น............................ระดบั........................................คณะ/เอกวิชา.........................................สถานศึกษา............................................................................ 
    ๓.๓ ชั้น.............................ระดบั.......................................คณะ/เอกวิชา..........................................สถานศึกษา........................................................................... 
    ๓.๔ ชั้น............................ระดบั........................................คณะ/เอกวิชา..........................................สถานศึกษา........................................................................... 
๔. การฝึกวิชาทหาร. 
    ๔.๑ ชั้นปีท่ี................./................สถานศึกษา...........................................................................................จงัหวดั.......................................................  
    ๔.๒ ชั้นปีท่ี............../..................สถานศึกษา...........................................................................................จงัหวดั....................................................... 
    ๔.๓ ชั้นปีท่ี............../..................สถานศึกษา...........................................................................................จงัหวดั....................................................... 
    ๔.๔ ชั้นปีท่ี............./...................สถานศึกษา...........................................................................................จงัหวดั....................................................... 
๕. ภูมิล  าเนาทหาร  บา้นเลขท่ี...............................หมู่ท่ี...........................ตรอก/ซอย....................................................ต าบล/แขวง............................................................ 
    อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั......................................................(กรณีขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแลว้) 
๖. การเป็นทหารกองหนุน 
    ๖.๑ ไดข้ึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุน เหล่าทพั......................................เหล่า............................................. 
    ๖.๒ ไดรั้บการแต่งตั้งยศ 
          ๖.๒.๑ ยศ.....................................เหล่า.............................ค าสั่ง..........................................ลง................/......................./.......................  
          ๖.๒.๑ ยศ.....................................เหล่า.............................ค าสั่ง..........................................ลง................/......................./....................... 
๗. ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก  บา้นเลขท่ี............................หมู่ท่ี..............................ตรอก/ซอย...............................................ต าบล/แขวง........................................... 
    อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท ์ทศท.............................. 
    มือถือ............................................อีเมลล.์............................................................................................................. ................................. 
๘. บุคคลท่ีใกลชิ้ดสามารถติดตามได ้
    ๘.๑ ช่ือ.................................................................สถานศึกษา......................................................ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี..................................หมู่ท่ี.....................  
          ตรอก/ซอย.......................................ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต.............................................................. 
          จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัท ์ทศท............................มือถือ..................................... 
    ๘.๒ ช่ือ.................................................................สถานศึกษา......................................................ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี...................................หมู่ท่ี.....................  
          ตรอก/ซอย.........................................ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต........................................... ...................... 
          จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท ์ทศท............................มือถือ..................................... 
          ทั้งน้ี  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าประวติันกัศึกษาวิชาทหารน้ี  ถูกตอ้ง  ครบถว้น  และเป็นความจริงทุกประการ 
                                      
                                                                                                               (ลงช่ือ)................................................................เจา้ของประวติั 
                                                                                                                             (..........................................................) 
                                                                                      
                                                                                                                (ลงช่ือ)................................................................พยาน 
                                                                                                                             (..........................................................) 
 
 
 
 

 



 
เง่ือนไขประกอบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

 
               เม่ือขา้พเจา้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด   ในชั้นปีท่ี  ๓    หรือ    ชั้นปีท่ี  ๔   
หรือปีท่ี  ๕  แลว้   และไดรั้บการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนกองหนุน       หรือนายทหารสัญญาบตัรกองหนุน ตามระเบียบ
ของกระทรวงกลาโหม    หากทางราชการมีการเรียกพล      หรือดว้ยวิธีใดใหเ้ขา้รับราชการเป็นการชัว่คราวเพื่อตรวจสอบ    หรือ
เพื่อฝึกวิชาทหาร    หรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อม      หรือเม่ือมีการระดมพลแลว้แต่กรณี          ขา้พเจา้จะไปเขา้รับการเรียกพล
ตามท่ีราชการก าหนด  หากขา้พเจา้หลีกเล่ียงหรือขดัขืนไม่เขา้รับราชการในการเรียกพล   ขา้พเจา้ยนิยอมรับโทษตามกฎหมาย 
 
       (ลงช่ือ)................................................................................... 
        (.........................................................................) 
                    ผูส้มคัร 
 
 
 
 

หนังสือให้ค ายินยอม 
 
  ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................................................... 
เก่ียวขอ้งเป็น................................ยนิยอมท่ีจะใหน้าย........................................................................................................................ 
เขา้รับการฝึกวิชาทหารตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด  ซ่ึงเม่ือส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี  ๓  หรือ  ชั้นปีท่ี  ๔  หรือ
ชั้นปีท่ี  ๕    และไดรั้บการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนกองหนุน          หรือนายทหารสัญญาบตัรกองหนุนตามระเบียบของ
กระทรวงกลาโหมแลว้          หากทางราชการมีความจ าเป็นจะตอ้งเรียกมาเขา้รับราชการเป็นการชัว่คราวตามกฎหมาย      ในการ
เรียกพลเพื่อตรวจสอบ    หรือเพื่อฝึกวิชาทหาร    หรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อม    หรือในการระดมพล  แลว้แต่กรณี     ขา้พเจา้
จะยนิดีท่ีจะรับผิดชอบ        และก ากบัดูแลให ้   นาย....................................................................................ในฐานะท่ีเป็นก าลงัพล
ส ารองของกองทพั  ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของทางราชการก าหนดต่อไป 
 
       (ลงช่ือ)................................................................................... 
        (............................................................................) 
                  ผูป้กครอง 
 
 
(เอกสารฉบบัน้ีผูป้กครองจะตอ้งเป็นบุคคลคนเดียวกนักบัผูป้กครองท่ีลงนามในใบสมคัร) 



ใบสมัคร “รด.จติอาสา” 
ประจำปี .......................... 

**************** 
 

วันที่ ........... เดือน.................................พ.ศ. .................... 
ชื่อ ..................................................นามสกุล .......................................ชื่อเล่น......................... 

เลขประจำตัวประชาชน .................................................................... วัน/เดือน/ปี/เกิด.......................................
เชื้อชาติ .......................สัญชาติ................. ศาสนา .......................บิดาชื่อ .......................................................... 
มารดาชื่อ........................................ ภูมิลำเนาเลขท่ี .................หมู.่................ซอย..............................................
ถนน.................................................แขวง/ตำบล.......................................เขต/อำเภอ........................................
จังหวัด..............................................สถานศึกษาวิชาทหาร..................................................................................
เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด................................................ มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก
องค์กร รด.จิตอาสา ทุกประการ 
          (ลงชื่อ)  .................................................    ผูส้มัคร 
                              ( ..............................................)  
 

คำยินยอมของผู้ปกครอง 
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................
เกี่ยวข้องเป็น ........................................ยินยอมให้ .......................................................................................... 
เป็นสมาชิกองค์กร รด.จิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ    โดยยินดีปฏิบัติตาม ข้อ 
กำหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทุกประการ 
      (ลงชื่อ) .................................................. ผู้ปกครอง 
                                 ( ................................................)  
 

คำรับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)   นายณัฐชนนท์     โสสิงห์    

ตำแหน่ง  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ขอรับรองว่า ......................................................................
เป็น นศท.สังกัด สถานศึกษาวิชาทหาร     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีความสมัครใจเข้าเป็นสมาชิก
องค์กร รด.จิตอาสา เพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ    โดยยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทุกประการ 
       (ลงชื่อ) .................................................   
                     (นายณัฐชนนท์  โสสิงห์)  
                                                                                        ผกท./ผู้แทนสถานศึกษา     
 
( หมายเหตุ ) ใช้สำเนาบัตรประชาชน, และบัตร นศท.ประกอบหลักฐานในการสมัคร  

รูปถ่าย 

๓ X ๔ ซ.ม. 



 
 
 
 
 

ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่........ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
๑. สถานภาพปัจจุบัน 
ชื่อ.........................................................นามสกุล...................................................ชื่อเล่น...................................
วันที่/เดือน/ปีเกิด…………………………….เป็นนักศึกษาชั้นปีที่................สังกัดคณะ................................................ 
สาขาวิชา...............................................หลักสูตร...............ป ีรหัสประจ าตัวนักศึกษา.......................................... 
รหัสประจ าตัวประชาชน..................................................เลขประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร.................................. 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก................................................ E-mail……………………………………………………………… 
พักอาศัยอยู่กับ  บิดา – มารดา    อยู่กับญาติ  อยู่หอพักชื่อ................................................................ 
เลขที่..............หมู่ที่...............ซอย..............................ถนน..............................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์........................................  
ชื่อ – สกุลบิดา.............................................................ชื่อ – สกุลมารดา............................................................. 
สถานภาพบิดา-มารดา   อยู่ด้วยกัน   อย่าร้าง   อ่ืนๆ..................................................................... 
ชื่อผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ-สกุล................................................................................ 
เกี่ยวข้องเป็น...............................เลขที่..............หมู่ที่...............ซอย..............................ถนน..............................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์........................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้กรณีเร่งด่วน............................................. 
ประกอบอาชีพ................................................สถานที่ท างาน...................................................... ....................... 
 
๒. สถานภาพทางด้านร่างกาย 
  โรคประจ าตัว...................................................................................................................................  
  ยาที่ใช้ประจ า..........................................................  แพ้ยา....................................................... 
  หมู่เลือด.................................................................................................................................... ....... 
  เคยประสบอุบัติเหตุหรือผ่าตัด.........................................................................................................  
  ต าหนิ/รอยแผลเป็น.........................................................................................................................  
  มีร่างกายแข็งแรงสามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้ตามระเบียบ และยินยอมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย หรือทางราชการ ที่ก าหนดเกี่ยวเนื่องกับจากฝึก 
 
 
 
 
       ลงชื่อ.......................................เจ้าของประวัติ 
          (..............................................) 
       วันที่.......................................... 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5 นิ้ว 



 


