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            ขา้พเจา้............................................................................................... 
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วิชาทหารไดต้ามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
๓. หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนในระหวา่งการฝึกวิชาทหารขา้พเจา้ไม่ติดใจท่ีจะ
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๔. หลกัฐานประกอบ   ครบถว้น     ไม่ครบถว้น 
              ๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. (แต่งเคร่ืองแบบ นศท.)   
              ๔.๒ หนงัสือรับรองการขอรอรับสิทธิ (กรณีขอรอรับสิทธิ)     
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              ๔.๔ หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล ( ถา้มี )    
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           .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
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............................................................................................................................ 
......................................................................................................................... 
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