
แบบ รด.2 
แบบรายงานตัว นศท.เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 

สถานศึกษาวิชาทหาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานตัววันที ่ไม่ต้องระบุวันที่นะคะ 

  บันทึกข้อมูล นศท.รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง อ่านง่ายนะคะ 
1. ข้าพเจ้า ช่ือ ...................................................  สกุล ........................................................ อายุ ........... ปี 
 เลขประจ าตัว นศท. ...หากไม่ทราบเว้นไว.้.....เลขประจ าตัวประชาชน ...............................................   

โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก ........................................................................ 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ..................... หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย..................................................  
 ถนน .................................แขวง/ต าบล ......................................... เขต/อ าเภอ............................................. 
 จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย ์.............................กรอกตามทะเบียนบ้าน 
3. ปัจจุบันศึกษาอยู่ท่ีสถานศึกษาวิชาทหาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ช้ันปี ช้ันปีมหาวิทยาลัย   
 คณะ..............คณะที่นักศึกษาสังกัด.............. ระดับ อุดมศึกษา เข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ 

ล าดับที่ ไม่ต้องระบ ุ  ตั้งแต่วันท่ี ระบุตามวันท่ีออกบัตรนักศึกษา และได้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ช้ันปี.......... ปีการศึกษา.............  
(บัญชีรายชื่อรายงานตัว  จากสถานศึกษาวิชาทหาร  ช่ือโรงเรียนเดิมของนักศึกษา จังหวัด ...............................................  
นศท.ของสถานศึกษา) 4. ขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ช้ันปีท่ี .................. ปีการศึกษา 2563 ประเภทรายงานตัว 
   เลื่อนช้ัน  ซ้ าช้ัน  รอรับสิทธิ  โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร (ไม่ต้องระบุนะคะ) 
 5. จึงได้ยื่นความจ านงขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร และข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง  

ที่ก าหนดโดยเคร่งครัด และ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร  
ข้าพเจ้า ไม่ติดใจที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่และกองทัพบก 

  (ลงช่ือ)..................................................ผู้รายงานตัว 
  (......ช่ือ –สกุล นักศึกษา.......) 

ค ารับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร ค ายินยอมของ บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 
          ข้าพเจ้า...................................................ต าแหน่ง ผกท.  ข้าพเจ้า .................................................. สัญชาติ............อาย.ุ.......ปี 
ขอรับรองว่า....ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา....ช้ันปีท่ี ช้ันปี รด. อาชีพ....................................................เกี่ยวข้องเป็น......................... 
 ของ .ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา.  
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ทุกประการ 

1.ข้าพเจ้ายินยอมให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
2.ข้าพเจ้ายืนยันว่า นศท.ผู้นี้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย 

2.ข้อความที่กรอกในแบบรายงานตัวและประวัติของ นศท. ฉบับน้ี 
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกประการ 

และจิตใจ สามารถเข้าฝึกวิชาทหารได้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3.หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร 

3.ขอรับรองว่าจะปกครองให้อยู่ในระเบียบ วินัย ท่ีดี และยินดีให้ความ
สะดวกในการฝึกวิชาทหารตามที่กองทัพบกก าหนด 

ข้าพเจ้าไม่ติดใจที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที ่
และกองทัพบก 

(ลงช่ือ)………………………………. (ลงช่ือ)………………………………. 
(...................................................) (…………………………………………………) 

ต าแหน่ง........................................................................ บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 
เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท. เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด (เพ่ิมเติม) 

          ข้าพเจ้า............................................................................... …………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง........................................................................................... …………………………………………………………………………………………………. 
เป็นผู้ตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ดังน้ี …………………………………………………………………………………………………. 
1.การกรอกข้อมูลของ นศท. ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง …………………………………………………………………………………………………. 
2.ค ารับรองของสถานศึกษา  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง …………………………………………………………………………………………………. 
3.ค ายินยอม บิดา/มารดา    ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง ผลการตรวจหลักฐาน  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
4.หลักฐานประกอบ           ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน (ลงช่ือ)................................................................ 
4.1รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.(แต่งเครื่องแบบ นศท.) (...........................................................................) 
4.2 หนังสือรับรองการรอรับสิทธ์ิ (กรณีขอรอรับสิทธิ) เจ้าหน้าท่ีตรวจหลักฐาน นศท. 
4.3 หนังสือรับรองการรอรับสิทธ์ิ (กรณีโอนย้ายฯ) ........./.............../............ 
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) (ลงช่ือ)................................................................ 
4.5 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)............................................................ (...........................................................................) 
…………………………………………………………………………………………… หัวหน้าสถานีรายงานตัว นศท. 
……………………………………………………………………………………………  
 

 

รูปถ่าย นศท.เท่าน้ัน 
ขนาด 3x4 ซม. 

ชุดฝึกหรือชุดอ่อน 



ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร 
 

1. ช่ือบิดา ................................................................................... สัญชาต ิ.......................  อาชีพ .................................................................... 
 สถานท่ีท างาน ............................................................................................................................................. โทรศัพท์ ................................. 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  ................................................................................................................................................................................................ 
2. ช่ือมารดา ............................................................................... สัญชาต ิ.......................  อาชีพ ....................................................................  
 สถานท่ีท างาน ............................................................................................................................................. โทรศัพท์ ................................. 
 ที่อยู่ปัจจุบัน  ................................................................................................................................................................................................ 
3. การศึกษา สายสามัญ , สายวิชาชีพ หรือระดับอุดมศึกษา ระบุช้ันเรียนก่อนเข้าศึกษามหาวิทยาลัย 
 3.1 ช้ัน.............ระดับ................................ คณะ/วิชาเอก...............................................สถานศึกษาระบุช่ือโรงเรียนเดิมของนักศึกษา 
 3.2 ช้ัน.............ระดับ................................ คณะ/วิชาเอก................................................สถานศึกษา......................................... 
 3.3 ช้ัน.............ระดับ................................ คณะ/วิชาเอก................................................สถานศึกษา......................................... 
 3.4 ช้ัน.............ระดับ................................ คณะ/วิชาเอก................................................สถานศึกษา......................................... 
4. การฝึกวิชาทหาร ระบุช้ันปี นศท. เริ่มจาก นศท.ปี 1 เป็นต้นไป 
 4.1 ช้ันป ี........... ปีการศึกษา..........................   สถานศึกษา   ........................ระบุช่ือโรงเรียนเดิมของนักศึกษา....................   
 4.2 ช้ันป ี........... ปีการศึกษา..........................   สถานศึกษา   .................................................................................................  
 4.3 ช้ันป ี........... ปีการศึกษา..........................   สถานศึกษา   ................................................................................................. 
 4.4 ช้ันป ี........... ปีการศึกษา..........................   สถานศึกษา   ................................................................................................. 
5. ภูมิล าเนาทหาร กรอกข้อมูลเฉพาะผู้ชายเท่าน้ัน ดูตามที่อยู่ในใบส าคัญ สด.9  
 (กรณีขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว)  
6. การเป็นทหารกองหนุน กรอกข้อมูลเฉพาะผู้ชายเท่าน้ัน นศท.ปี 4 ขึ้นไปดูข้อมูลตาม สด.8(เล่มเขียว) หรือไม่ทราบไม่ต้องกรอก 
 6.1 ได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุน...................... เหล่าทัพ............................. เหล่า……………………….. 
 6.2 ได้รับการแต่งตั้งยศ หากไม่ทราบไม่ต้องกรอก 
  6.2.1 ยศ........................... เหล่า............................. ค าสั่ง ลง…………………………………………….. 
  6.2.2 ยศ........................... เหล่า............................. ค าสั่ง ลง…………………………………………….. 
7. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ..................... หมู่ที.่.............ต าบล................................................อ าเภอ............................................. 
  จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ์................................. โทรศัพท ์........................................... 
  
8. บุคคลที่ใกล้ชิดสามารถติดตามได ้เพื่อน พ่ี น้อง หรือญาติสนิทของนักศึกษา หากไม่ทราบรายละเอียดให้ระบุช่ือและโทรศัพท์ 
 8.1 ช่ือ........................................................................สถานศึกษา.........................................................ที่อยู่ บ้านเลขที่..................... 

หมู่ที.่................. ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต…………………………………….. 
  จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์...................โทรศัพท…์………………………………….  
 8.2 ช่ือ........................................................................สถานศึกษา.........................................................ที่อยู่ บ้านเลขที่..................... 

หมู่ที.่................. ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต…………………………………….. 
  จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์...................โทรศัพท…์………………………………….  

 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประวัตินักศึกษาวิชาทหารนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ 
   

 
  (ลงช่ือ)........................................................เจ้าของประวัต ิ
  (.............ช่ือ – สกุล นักศึกษา.......................) 

 
 

  (ลงช่ือ)........................................................พยาน 
  (.....................................................................) 

ต าแหน่ง......................................................................................... 
 
 

 


