ขอความประชาสัมพันธ
................................................
กองทัพ บก จะประกอบพิธ ี ป ระดับ เครื่อ งหมายยศรอ ยตรี ประจํา ป พ.ศ.๒๕๖๑ ใหก ั บ
นักศึกษาวิชาทหาร ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕ ซึ่งไดรับ การแตงตั้ งยศจากกระทรวงกลาโหมเปน วาที่
รอยตรีแลว โดยจะประกอบพิธีฯ ในวัน พฤหัส บดีที่ ๒๓ สิง หาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔๐๐ นาฬิก า ณ สโมสร
ทหารบก (สวนกลาง) วิภาวดี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ขอแจง ใหผูไ ดรับ การแตงตั้ง ยศเปน วา ที่รอ ยตรี ตามคํา สั่ง กระทรวงกลาโหม ในป
พ.ศ.๒๕๖๐ สวนของกองทัพบก ที่ประสงคจะเขารับการประดับยศ รอยตรี ในครั้งนี้ใหแสดงความจํานงฯ ไดตั้งแต
บัดนี้ เปนตนไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยไดกําหนดวิธีแสดงความจํานงเขารวมพิธีประดับเครื่ องหมาย
ยศ ร.ต. ประจํา ป ๒๕๖๑ ไว ๔ วิธี ทั้ง นี้ทา นสามารถดูร ายละเอีย ดเพิ่มเติม ไดท างเว็บ ไซต www.tdc.mi.th,
www.sussadee.com และ www.ruksadindan.com

- สําเนาคูฉบับ -

ประกาศหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
เรื่อง การแสดงความจํานงเขารับการประดับเครื่องหมายยศรอยตรี ผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๕
ดวย กองทัพบก ไดกําหนดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศรอยตรี ประจําป ๒๕๖๑ ในวัน
พฤหั สบดี ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิ ก า ณ สโมสรทหารบก (ส ว นกลาง) วิ ภ าวดี เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร จึงขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งยศเปน วาที่รอยตรี ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม ในป ๒๕๖๐ ที่ประสงค
จะเขารับการประดับเครื่องหมายยศรอยตรี ในครั้งนี้ ใหยื่นแสดงความจํานงฯ ไดตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป จนถึงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดจะถือวาทานสละสิทธิ์ โดยไดกําหนดวิธีในการแสดงความจํานงฯ ไว ๔ วิธี เพื่อให
เลือกวิธีฯ ที่สะดวกที่สุดเพียงวิธีเดียว ดังนี้
๑. วิ ธี ที่ ๑ นํ าสํ า เนาคํ าสั่ งแตงตั้ งยศฯ, สํ าเนาบัตรประจํ าตั วประชาชน และสํ าเนาทะเบี ยนบ าน
ไปแสดงความจํ า นงฯ ด ว ยตนเอง ที่ กองทะเบี ย นพลนั กศึ กษาวิ ช าทหาร หน ว ยบั ญ ชาการรั กษาดิ น แดน หรื อ
ศูนยการนักศึกษาวิ ชาทหาร หรือศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที่อยูใกล หรือสะดวกมากที่สุดในวัน และเวลาราชการเทานั้น
๒. วิธีที่ ๒ ดาวนโหลด เพื่อพิมพแบบฟอรมการแสดงความจํานงฯ จากทางเว็บไซตหนวยบัญชาการ
รักษาดินแดน เฉพาะสวนที่ ๑ และ ๒ แลวกรอกขอมูลดวยตัวบรรจงใหครบตามที่กําหนด จากนั้นใหนําสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งยศฯ, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน และแบบฟอรมที่กรอกขอมูลสมบูรณแลว สงกลับไป
ยัง E-mail : msr.tdc@hotmail.com โดยทานไมตองเดินทางไปดวยตนเอง
๓. วิธีที่ ๓ ดาวนโหลด เพื่อพิมพแบบฟอรมการแสดงความจํานงฯ และกรอกขอมูลดวยตัวบรรจง
เชนเดียวกั บวิธีที่ ๒ จากนั้นใหสําเนาคําสั่งแตงตั้งยศฯ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบี ยนบาน และ
แบบฟอรมที่กรอกขอมูลสมบูรณแลว สงทางไปรษณีย ไปยัง กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารหนวยบัญชาการรักษา
ดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดยทานไมตอง
เดินทางไปดวยตนเอง
๔. วิธีที่ ๔ ดาวนโหลด เพื่อพิมพแบบฟอรมการแสดงความจํานงฯ และกรอกขอมูลดวยตัวบรรจง
เชน เดีย วกับวิธีที่ ๒ จากนั้นใหสําเนาคําสั่งแตงตั้งยศฯ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบี ยนบาน และ
แบบฟอรมที่กรอกขอมูลสมบูรณแลว สงไปที่ กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหารหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ทาง
แฟกซ หมายเลข ๐ ๒๒๒๑ ๓๘๗๐ ในวัน และเวลาราชการเทานั้น ( วันจันทร - วันศุกร เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ )

-๒ภายหลังจากไดตรวจสอบหลักฐานเรียบรอยแลว หนวยบัญชาการรักษาดินแดน จะนํารายชื่อผูที่ยื่น
แสดงความจํ านง ฯ ทั้ง ๔ วิธี ที่มีหลักฐานครบถวน ขึ้นเว็ บไซต www.tdc.mi.th, www.sussadee.com และ
www.ruksadindan.com เพื่อใหผูแสดงความจํานงฯ ตรวจสอบรายชื่อได และภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ หนวย
บัญชาการรักษาดินแดน จะสงหนังสือเชิญทานรวมพิธี ฯ ตามที่อยูที่ทานกรอกในแบบฟอรมแสดงความจํานงฯ เมื่อ
ทานไดรับหนั งสือเชิญ ฯ แลว ใหตอบยืนยันในไปรษณียบัตร ตอบ - รับ ที่แนบ สงกลับไปยัง หนวยบัญชาการรั กษา
ดินแดน โดยเร็วที่สุด จึงจะถือวาไดรับสิทธิ์เขารับการประดับเครื่องหมายยศ ฯ ในครั้งนี้ โดยสมบูรณ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
พลโท
( วิโรจน วิจิตรโท )
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
กองทะเบียนพลฯ

หมายเหตุ : ผูที่จะไดเขารวมพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ขึ้นอยูกับลําดับที่แสดงความจํานงฯ
พ.ท.หญิง
น.ส.
พ.อ.
พ.อ.
พล.ต.
พล.ต.

ราง
พิมพ/ทาน
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

ก.พ.๖๑
ก.พ.๖๑
ก.พ.๖๑
ก.พ.๖๑
ก.พ.๖๑
ก.พ.๖๑

แบบฟอรมการแสดงความจํานงฯ
สวนที่ ๑
หนวย ... (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ... สําหรับผูมายืน่ ความจํานงฯ ลําดับที่ .....
หนังสือแสดงความจํานงเขารับการประดับเครื่องหมายยศ รอยตรี ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
ขาพเจา วาที่รอยตรี (ชื่อ) ................................... (สกุล) ........................................ อายุ ............................
เปนผูส ําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ปการศึกษา ............. จาก .... (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) .....................................
สังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร ............................................................. จังหวัด ............................................................
และสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕ ปการศึกษา .............. จาก .... (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ......................................
สังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร ............................................................ จั งหวั ด ........................................................
สําเร็จหลักสูตรกระโดดรมแบบพาราเซลรุนที่ ...................... ปการศึกษา ..................... และไดรับการแตงตั้งยศ
เปนวาที่รอยตรี ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ............. /…..…….. ลง .................................ลําดับที่ ................
ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ ................... ณ สถานศึกษา ............................................ จังหวัด ..........................
หรือประกอบอาชีพ ............................. ตําแหนง .............................. ที่หนวยงาน...............................................
เลขที่ ……....อําเภอ/เขต .......................... จังหวัด ....................... หัวหนาหนวยงานคือ .....................................
โดยติดตอกับขาพเจาไดทาง (บาน/ที่ทํางาน) โทรฯ ................................ และ โทรฯ มือถือ ...............................
ขาพเจาไดมาแสดงความจํานง ขอเขารับการประดับเครื่องหมายยศรอยตรี ป ๒๕๖๑ กับ กองทัพบก ที่กําหนดพิธีฯ
ณ สโมสรทหารบก (สว นกลาง) วิ ภาวดี กรุง เทพมหานคร โดยจะขอนําญาติ มารว มแสดงความยิน ดีดว ย
จํานวน ........... คน และขาพเจาขอยืนยันวา “ยังไมเคยไปแสดงความจํานงขอเขารับการประดับเครื่องหมายยศ
รอยตรี ป ๒๕๖๑ กับหนวยงานใดๆ มากอน”
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ปรากฏตามหนังสือฯ ฉบับนี้ เปนจริงทุกประการ พรอมทั้งไดแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาคําสั่งแตงตั้งยศฯ มาดวยแลว
ลงชื่อ
ตรวจถูกตอง

(.............................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ

ผูแสดงความจํานงฯ
(.....................................)

........./.........../...........

ตําแหนง.............................
เจาหนาทีร่ บั แสดงความจํานงฯ
........./.........../............
--------------------------------------------------------------

สวนที่ ๒ (ลงชื่อ สกุล และทีอ่ ยูปจจุบนั ดวยตัวบรรจง เพื่อใชสงหนังสือเชิญฯ ถึงทานใหเขารวมพิธีฯ)
เรียน วาที่รอยตรี ...................................................................................................................................
บานเลขที่..............หมูท ี่ ............ ซอย .................................... หมูบ าน ...................................................
ถนน ..................................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต ..........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท.............................................
สวนที่ ๓/๑

หนวย ....... (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ............

ลําดับที่แสดงความจํานงฯ…………..
หนังสือรับรองการแสดงความจํานงฯ
ขอรับรองวา วาที่รอยตรี (ชื่อ) ..................................... (สกุล) ...................................... อายุ ................ป
ผูไดรับการแตงตั้งยศเปนวาที่รอยตรี ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ............. / …….…...….. ลง .........................….
ในลําดับที่ ..........เหลา ............... สังกัด .... (มทบ.(ชาย)) หรือ (ทบ.(หญิง ))....... ไดมาแสดงความจํานงฯ
ไวกับ หนว ย เมื่อวันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ.๒๕๖๑ หนวยจึงไดออกหนั งสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว า
เปนผูไดมาแสดงความจํานงเขารับการประดับเครื่องหมายยศรอยตรี ป ๒๕๖๑ ไวจริง ทั้งนี้มิไดรวมถึงการอนุมัติฯ
ซึ่งหนวยบัญชาการรักษาดินแดน จะมีหนังสือเชิญฯ ในขั้นตอนตอไป
ใหไว ณ วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ พ.ท. ...............................................
( ชื่อ, สกุล )
ผบ.ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.
--------------------------------------------------------------

สวนที่ ๓/๒

หนวย .....…………. (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ............

ลําดับที่แสดงความจํานงฯ………………..
หนังสือรับรองการแสดงความจํานงฯ
ขอรับรองวา วาที่รอยตรี (ชื่อ) ....................................... (สกุล) ........................................ อายุ .............ป
ผูไดรับการแตงตั้งยศเปนวาที่รอยตรี ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหมที่ .............. / …….......….. ลง .............................
ในลําดับที่ ..........เหลา ............... สังกัด ...... (มทบ.(ชาย)) หรือ (ทบ.(หญิง ))........ .......ไดมาแสดงความจํานงฯ
ไวกับ หนว ย เมื่อวันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ.๒๕๖๑ หนวยจึงไดออกหนั งสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว า
เปนผูไดมาแสดงความจํานงเขารับการประดับเครื่องหมายยศรอยตรี ป ๒๕๖๑ ไวจริง ทั้งนี้มิไดรวมถึงการอนุมัติฯ
ซึ่งหนวยบัญชาการรักษาดินแดน จะมีหนังสือเชิญฯ ในขั้นตอนตอไป
ใหไว ณ วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ......…..
ลงชื่อ พ.ท. ...............................................
( ชื่อ, สกุล )
ผบ.ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.

