- สาเนา -

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เรื่อง การแสดงความจานงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕

ด้วย กองทัพบก ได้กาหนดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจาปี ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ตามคาสั่งกระทรวงกลาโหม ในปี ๒๕๖๑
ที่ประสงค์จะเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ในครั้งนี้ ให้ยื่นแสดงความจานงฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้น
ไป จนถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากพ้นกาหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยได้กาหนดวิธีในการแสดง
ความจานงฯ ไว้ ๔ วิธี เพื่อให้เลือกวิธีฯ ที่สะดวกที่สุดเพียงวิธีเดียว ดังนี้
๑. วิธีที่ ๑ นาส าเนาค าสั่งแต่งตั้งยศฯ ไปแสดงความจ านงฯ ด้วยตนเอง ที่ กองทะเบียนพล
นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหารมณฑลทหารบก หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่อยู่ใกล้ หรือสะดวกมากที่สุ ด
ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น
๒. วิ ธี ที่ ๒ ดาวน์ โ หลด เพื่ อ พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การแสดงความจ านงฯ จากทางเว็ บ ไซต์
หน่วยบัญ ชาการรักษาดินแดน เฉพาะส่วนที่ ๑ และ ๒ แล้วกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบตามที่กาหนด
จากนั้ น ให้ น าส าเนาค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ยศฯ และแบบฟอร์ ม ที่ ก รอกข้ อ มู ล สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ส่ ง กลั บ ไปยั ง E-mail :
tp.tdd.tp.@gmail.com โดยท่านไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง
๓. วิ ธีที่ ๓ ดาวน์ โหลด เพื่ อพิม พ์แบบฟอร์มการแสดงความจานงฯ และกรอกข้อมู ลด้ว ย
ตัว บรรจง เช่นเดียวกั บวิธีที่ ๒ จากนั้นให้สาเนาคาสั่ งแต่งตั้ งยศฯ และแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลสมบู รณ์แล้ ว
ส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดยท่านไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง
๔. วิธี ที่ ๔ ดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์ แบบฟอร์มการแสดงความจ านงฯ และกรอกข้อ มูลด้ว ย
ตัวบรรจง เช่นเดียวกับวิธีที่ ๒ จากนั้นให้สาเนาคาสั่ง แต่งตั้ง ยศฯ และแบบฟอร์มที่ กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว
ส่งไปที่ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๔
ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น ( วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ )
/ภายหลัง...

-๒ภายหลังจากได้ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะนารายชื่อ
ผู้ที่ยื่นแสดงความจานงฯ ทั้ง ๔ วิธี ที่มีหลักฐานครบถ้วน ประกาศทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th, www.sussadee.com,
www.ruksadindan.com และ Facebook page กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เพื่อให้ผู้แสดงความจานงฯ ตรวจสอบรายชื่อ และภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จะส่งหนังสือเชิญร่วมพิธีฯ ตามที่อยู่ที่กรอกในแบบฟอร์มแสดงความจานงฯ เมื่อได้รับหนังสือเชิญฯ แล้ว ให้ตอบ
ยืนยันในไปรษณียบัตร ตอบ - รับ ที่แนบ ส่งกลับไปยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยเร็วที่สุด จึงจะถือว่า
ได้รับสิทธิ์เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯในครั้งนี้โดยสมบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

พลโท ปราการ ปทะวานิช
( ปราการ ปทะวานิช )
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร
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แบบฟอร์มการแสดงความจานงฯ
ส่วนที่ ๑
หน่วย ... (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ... สำหรับผู้มำยืน่ ควำมจำนงฯ ลำดับที่ .....
หนังสือแสดงควำมจำนงเข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ ร้อยตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ข้ำพเจ้ำ ว่ำที่ร้อยตรี (ชื่อ) ................................... (สกุล) ........................................ อำยุ ............................
เป็นผู้สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชัน้ ปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ............. จำก .... (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) .....................................
สังกัดสถำนศึกษำวิชำทหำร ............................................................. จังหวัด ............................................................
และสำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชัน้ ปีที่ ๕ ปีกำรศึกษำ .............. จำก .... (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ......................................
สั ง กั ด สถำนศึ ก ษำวิ ช ำทหำร ............................................................ จั ง หวั ด ........................................................
สำเร็จหลักสูตรกระโดดร่มแบบพำรำเซลรุ่นที่ ...................... ปีกำรศึกษำ ..................... และได้รับกำรแต่งตั้งยศ
เป็นว่ำที่ร้อยตรี ตำมคำสั่งกระทรวงกลำโหม ที่ ............. /…..…….. ลง .................................ลำดับที่ ................
ปั จ จุ บั น ก ำลั งศึ ก ษำในระดั บ ................... ณ สถำนศึ ก ษำ ............................................ จั งหวั ด ..........................
หรื อ ประกอบอำชี พ ............................. ต ำแหน่ ง .............................. ที่ ห น่ ว ยงำน...............................................
เลขที่ ……....อ ำเภอ/เขต .......................... จั งหวั ด ....................... หั วหน้ ำ หน่ ว ยงำนคื อ .....................................
โดยติดต่อกับ ข้ำพเจ้ำได้ทำง (บ้ำน/ที่ท ำงำน) โทรฯ ................................ และ โทรฯ มือถือ ...............................
ข้ำพเจ้ำได้มำแสดงควำมจำนง ขอเข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศร้อยตรี ปี ๒๕๖๒ กับ กองทัพบก ที่กำหนดพิธีฯ
ณ สโมสรทหำรบก (ส่ ว นกลำง) วิภ ำวดี กรุงเทพมหำนคร โดยจะขอน ำญำติ มำร่ ว มแสดงควำมยิ น ดี ด้ ว ย
จำนวน ........... คน และข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ “ยังไม่เคยไปแสดงควำมจำนงขอเข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศ
ร้อยตรี ปี ๒๕๖๒ กับหน่วยงำนใดๆ มำก่อน”
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ปรำกฏตำมหนังสือฯ ฉบับนี้ เป็นจริงทุกประกำร พร้อมทั้งได้แนบสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน, สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำคำสั่งแต่งตั้งยศฯ มำด้วยแล้ว

ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ
(.....................................)
ตำแหน่ง.............................
เจ้ำหน้ำที่รบั แสดงควำมจำนงฯ
........./.........../............

ลงชื่อ
(.............................................) ตัวบรรจง
ผู้แสดงควำมจำนงฯ
........./.........../...........

-------------------------------------------------------------

ส่วนที่ ๒ (ลงชื่อ สกุล และทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ด้วยตัวบรรจง เพื่อใช้ส่งหนังสือเชิญฯ ถึงท่ำนให้เข้ำร่วมพิธีฯ)
เรียน ว่ำทีร่ ้อยตรี ...................................................................................................................................
บ้ำนเลขที.่ .............หมู่ที่ ............ ซอย .................................... หมู่บ้ำน ...................................................
ถนน ..................................................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต ..........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์.............................................
ส่วนที่ ๓/๑
หน่วย ....... (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ............
ลำดับที่แสดงควำมจำนงฯ…………..
หนังสือรับรองกำรแสดงควำมจำนงฯ
ขอรับรองว่ำ ว่ำที่ร้อยตรี (ชื่อ) ..................................... (สกุล) ...................................... อำยุ ................ปี
ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็นว่ำที่ร้อยตรี ตำมคำสั่งกระทรวงกลำโหมที่ ............. / …….…...….. ลง .........................….
ในล ำดั บ ที่ ..........เหล่ ำ ............... สั ง กั ด .... (มทบ.(ชำย)) หรื อ (ทบ.(หญิ ง ))....... ได้ ม ำแสดงควำมจ ำนงฯ
ไว้ กั บ หน่ ว ย เมื่ อ วั น ที่ ........ เดื อ น ..................... พ.ศ.๒๕๖๒ หน่ ว ยจึ งได้ อ อกหนั งสื อ ฉบั บ นี้ เพื่ อ แสดงว่ ำ
เป็นผู้ได้มำแสดงควำมจำนงเข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศร้อยตรี ปี ๒๕๖๒ ไว้จริง ทั้งนี้มิได้รวมถึงกำรอนุมัติฯ
ซึ่งหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน จะมีหนังสือเชิญฯ ในขั้นตอนต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชื่อ พ.ท. ...............................................
( ชื่อ, สกุล )
ผบ.ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.
-------------------------------------------------------------ส่วนที่ ๓/๒
หน่วย .....…………. (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ............
ลำดับที่แสดงควำมจำนงฯ………………..
หนังสือรับรองกำรแสดงควำมจำนงฯ
ขอรับรองว่ำ ว่ำที่ร้อยตรี (ชื่อ) ....................................... (สกุล) ........................................ อำยุ .............ปี
ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งยศเป็นว่ำที่ร้อยตรี ตำมคำสั่งกระทรวงกลำโหมที่ .............. / …….......….. ลง .............................
ในลำดับที่ ..........เหล่ำ ............... สังกัด ...... (มทบ.(ชำย)) หรือ (ทบ.(หญิง ))........ .......ได้มำแสดงควำมจำนงฯ
ไว้ กั บ หน่ ว ย เมื่ อ วั น ที่ ........ เดื อ น ..................... พ.ศ.๒๕๖๒ หน่ ว ยจึ งได้ อ อกหนั งสื อ ฉบั บ นี้ เพื่ อ แสดงว่ ำ
เป็นผู้ได้มำแสดงควำมจำนงเข้ำรับกำรประดับเครื่องหมำยยศร้อยตรี ปี ๒๕๖๒ ไว้จริง ทั้งนี้มิได้รวมถึงกำรอนุมัติฯ
ซึ่งหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน จะมีหนังสือเชิญฯ ในขั้นตอนต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ......…..
ลงชื่อ พ.ท. ...............................................
( ชื่อ, สกุล )
ผบ.ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.

