แบบ รด.๒
แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
สถานศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี
รายงานตัววันที่.........เดือน..................พ.ศ. .............

บันทึกข้อมูล นศท. รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
๑. ข้าพเจ้า นศท. นิภาพรรณ
ชื่อสกุล ลีสี
อายุ. ๑๙ ปี
รูปถ่าย
เลขประจำตัว นศท ๐๕๕๐๘๐๐๐๖๒
เลขประจำตัวประชาชน ๑๒๐๐๕๐๐๐๗๐๐๐๔
นักศึกษาวิชาทหาร หรือ
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน เครื่องแบบนักศึกษา ขนาด
แขวง/ตำบล เกาะลอย เขต/อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๖๐
๓x๔ ซม.
๓. ปัจจุบันอยู่ที่สถานศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี
ชั้นปีที่ ๒ ระดับ ปริญญาตรี ปกติ แผนก/คณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้
ลำดับที่...............
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒
(บัญชีรายชื่อรายงานตัว นศท.
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากสถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัด ชลบุรี
ของสถานศึกษา)
๔. ขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทการรายงานตัว
เลื่อนชั้น
ซ้ำชั้น
รอรับสิทธิ
โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร
๕. จึงขอยื่นความจำนงขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งที่กำหนดโดยเคร่งครัด
และ หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ข้าพเจ้าไม่ติดใจที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากเจ้าหน้าที่และกองทัพบก
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รายงานตัว
(............................................................)
คำรับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร
ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว
ตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ขอรับรองว่า นศท. นิภาพรรณ ลีสี ชั้นปีที่ ๓
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ฯ
ทุกประการ
๒. ข้อความที่กรอกในแบบรายงานตัวและประวัติของ นศท . ฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ ทุกประการ
๓. ขอรับรองว่าจะปกครองให้อยูในระเบียบ วินัยที่ดี
และยินดีให้ความสะดวกในการฝึกวิชาทหารตามที่กองทัพบกกำหนด
(ลงชื่อ)...................................................................
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว )
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการรายงานตัว นศท.
ข้าพเจ้า.........................................................................................................
ตำแหน่ง..............................................................................................................
เป็นผู้ตรวจหลักฐานการายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ดังนี้
๑. การกรอกข้อมูลของ นศท.
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
๒. คำรับรองของสถานศึกษา
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
๓. คำยินยอม บิดา/มารดา
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
๔. หลักฐานประกอบ
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. ( เครื่องแต่งแบบ นศท. )
๔.๒ หนังสือรับรองการขอรับสิทธิ ( กรณีขอรอรับสิทธิ )
๔.๓ หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ( กรณีโอนย้ายฯ )
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถ้ามี )
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ ( ถ้ามี ) ...................................................................

คำยินยอมของบิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย
ข้าพเจ้า ........................................................................................................
สัญชาติ................................อายุ.............ปี อาชีพ.........................
เกี่ยวข้องเป็น.......................ของ นศท. ................................................
๑.ข้าพเจ้ายินยอมให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
๒.ข้าพเจ้ายืนยันว่า นศท. ผู้นี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าฝึก
วิชาทหารได้ตามหลักสูตรที่กำหนด
๓.หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหวางการฝึกวิชาทหารข้าพเจ้าไม่ติดใจที่จะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่และกองทัพบก
(ลงชื่อ)...................................................................
(...........................................................)
บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด(เพิ่มเติม)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ผลการตรวจหลักฐาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
(ลงชื่อ)...............................................................................
(...................................................................)
เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน นศท.
......................./........................./.....................

ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร
๑. ชื่อบิดา
นายสุพรรณ์ ลีสี
สัญชาติ
ไทย
อาชีพ
รับจ้าง
สถานที่ทำงาน
อบต.เกาะลอย
โทรศัพท์ ทศท.
โทร.มือถือ
0892503797
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
71
หมู่ที่
1
ตำบล/แขวง
ตะเคียนเตี้ย
อำเภอ/เขต
บางละมุง
จังหวัด
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์
20160
โทรศัพท์ ทศท
๒. ชื่อมารดา
นางศิริลักษณ์ ลีสี
สัญชาติ
ไทย
อาชีพ
แม่บ้าน
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์ ทศท.
โทร.มือถือ
0895084831
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
71
หมู่ที่
1
ตำบล/แขวง
เกาะลอย
อำเภอ/เขต
พานทอง
จังหวัด
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์
20160
โทรศัพท์ ทศท
๓. การศึกษา สายสามัญ,สายอาชีพ หรือ ระดับอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
๓.๑ ชั้น ม.5 ระดับ
คณะ/เอกวิชา
สถานศึกษา รร.พานทองสภาชนูปถัมภ์
๓.๒ ชั้น ม.6 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะ/เอกวิชา
วิทย์-คณิต
สถานศึกษา รร.พานทองสภาชนูปถัมภ์
๓.๓ ชั้น ปี 1 ระดับ
ปริญญาตรี ปกติ
คณะ/เอกวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๓.๔ ชั้น ปี 2 ระดับ
ปริญญาตรี ปกติ
คณะ/เอกวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. การฝึกวิชาทหาร
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๔.๑ ชั้นปีที่ 1 / 2555 สถานศึกษา
๔.๒ ชั้นปีที่ 2 / 2556 สถานศึกษา
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
๔.๓ ชั้นปีที่ 3 / 2558 สถานศึกษา
ม.บูรพา
๔.๔ ชั้นปีที่
สถานศึกษา
๕. ภูมิลำเนาทหาร บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
(กรณีขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว)
๖. การเป็นทหารกองหนุน
๖.๑ ได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุน เหล่าทัพ
๖.๒ ได้รับการแต่งตั้งยศ
๖.๒.๑ ยศ
เหล่า
คำสั่ง
๖.๒.๒ ยศ
เหล่า
คำสั่ง

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

เหล่า

๗. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง เกาะลอย
อำเภอ/เขต พานทอง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160 โทรศัพท์ ทศท. มือถือ 0816636489 อีเมล n_lovekung@hotmail.com
๘. บุคคลที่ใกล้ชิดสามารถติดตามได้
๘.๑ ชื่อ นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยู่ บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง แสนสุข อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131 โทรศัพท์ ทศท 038102222 มือถือ 0863825207
๘.๒ ชื่อ นางสาวเจนจิรา สุทธะสินธุ์ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยู่ บ้านเลขที่ 58 หมูท่ ี่ 3
ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง เกาะลอย อำเภอ/เขต พานทอง
จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20160 โทรศัพท์ ทศท - มือถือ 0924849804
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประวัตินักศึกษาวิชาทหารนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................................เจ้าของประวัติ
(......................................................................)
(ลงชื่อ)..................................................................พยาน
(.....................................................................)

ลง
ลง

