
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 
เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 

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

 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะด าเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ตั้งแต่วันที่ ๒8 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน ๒๕๖2 
จึงประกาศให้นักศึกษาทราบ ดังนี้  

๑. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอท าการผ่อนผัน 
๑.๑ ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา ๒๕๖2 เป็นผู้ที่เกิด 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓5 – ๒๕๔2 และไม่เคยท าการผ่อนผันการรับราชการทหารประการใดไว้กับมหาวิทยาลัย 
(ส าหรับผู้ที่เคยท าการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการไว้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ไปตรวจสอบรายชื่อ
ว่ารายชื่อนั้นมีการถอนคืนแล้วหรือไม ่หากรายชื่อดังกล่าวถูกถอนคืนไปแล้ว นักศึกษาจะต้องน าหลักฐานยื่นขอผ่อน
ผันใหม่ด้วย) 
      ๑.๒  นักศึกษาที่ขอผ่อนผัน ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา ๒๕๖2 ไม่น้อยกว่า 
๑๐ หน่วยกิต 
      ๑.๓  เป็นนักศึกษาที่เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๓5 – ๒๕๔2 และเคยท าการผ่อนผันการรับราชการทหาร
กองประจ าการไว้ก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปีแรก 
      ๑.๔  นักศึกษาที่ขอท าการผ่อนผัน ต้องมิใช่นักศึกษาที่ก าลังวิชาทหารอยู่ในปีการศึกษา ๒๕62  
      ๑.๕  นักศึกษาที่เคยเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร และเคยใช้สิทธิในฐานะนักศึกษามาแล้วแต่มิได้ศึกษา
วิชาทหารต่อในปีการศึกษา ๒๕๖1 หากจะขอท าการผ่อนผันได้ 
 ๒.  หลักฐานประกอบการขอท าการผ่อนผัน 
      ๒.๑  ส าเนาใบเสร็จรับเงินช าระค่าลงทะเบียน     จ านวน 1 ฉบับ  
      ๒.๒  ส.ด.๙ ตัวจริง และส าเนา ส.ด.๙ (ถ่ายเอกสารกระดาษ A ๔)   จ านวน 2 ฉบับ 
      ๒.๓  ส าเนา ส.ด.๑๐ ในกรณีที่ย้ายภูมิล าเนาทหาร    จ านวน 2 ฉบับ 
      ๒.๔  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)       จ านวน 2 ฉบับ 
      ๒.๕  ในกรณีเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องน าหลักฐาน ส.ด.๙ ใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง ชื่อสกุล 
                      ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะท าการผ่อนผันได้ และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 2 ฉบับ 
      ๒.๖  หมายเรียกรับราชการทหาร      จ านวน 2 ฉบับ 
      ๒.๗  แบบ ส.ด.๔๓ (ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
                      เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ) ผู้ที่เคยผ่อนผันจากโรงเรียนเดิม   จ านวน 2 ฉบับ 
      ๒.๘  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 2 ฉบับ 
      ๒.๙  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา      จ านวน 2 ฉบับ 
      ๒.๑๐ ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 2 ฉบับ 
                                                                                                                            อนึ่ง/…  



       
อนึ่ง นักศึกษาที่ขอท าการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการเรียบร้อยแล้วต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ทุกประการ คือ  
- ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 
- ต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิล าเนาทหาร ตามวันเวลา และสถานที่ท่ี 

ได้ระบุไว้ในหมายเรียก  
  

๓.  ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันรับราชการทหารกองประจ าการ 
      ๓.๑  นักศึกษาที่ท าการผ่อนผันไว้กับมหาวิทยาลัยแล้ว และยังมีสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ไม่ต้องท า
การผ่อนผันอีก (เว้นแต่ผู้เรียนจบหลักสูตร อนุปริญญา หรือ จบหลักสูตร ปวส. แล้วสอบเข้าเป็นนักศึกษาในระดับสูง
ขึ้นต้องไปท าการผ่อนผันใหม่) 
      ๓.๒  นักศึกษาที่ได้รับสิทธิผ่อนผันแล้ว ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในระหว่าง เดือน 
มกราคม – กันยายน ของทุกปี และไปแสดงตัวตรวจเลือกรับราชการทหารตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุใน
หมายเรียก ณ จังหวัดที่เป็นภูมิล าเนาของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิการผ่อนผัน 
      ๓.๓  นักศึกษาที่อยู่ในฐานะผ่อนผันแล้ว ต้องลงทะเบียนทุกภาคเรียนปกติและไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 
๑๐ หน่วยกิต 
      ๓.๔  เมื่อนักศึกษาที่ใช้สิทธิการผ่อนผัน มีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาทหารให้น าใบส าคัญการ
แจ้งย้าย แบบ ส.ด. ๑๐ จากสัสดีอ าเภอ มาติดต่อ ณ กองพัฒนาศึกษา 
 

 ๔.  การหมดเหตุการณ์ผ่อนผัน เมื่อ 
     ๔.๑  หมดสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     ๔.๒  จบการศึกษา  
     ๔.๓  มีอายุเกินก าหนด ๒๖ ปี 
 

 ซึ่งนักศึกษาจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ท าการผ่อนผัน ให้ทราบทันทีและเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งหมดเขตการ
ผ่อนผัน ต่อสัสดีอ าเภอ ณ ภูมิล าเนาทหารของนักศึกษาเอง ภายใน ๓๐ วัน  
 

 นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้วหากไม่ไปแสดงตัวตรวจเลือกรับราชการทหาร ตามวันเวลา และสถานที่ที่
ได้ระบุไว้ในหมายเรียก จะมีความผิดตามมาตรา ๔๕ กล่าวคือ “บุคคลใดเข้ารับราชการทหารกองประจ าการแทน
ผู้อื่น หรอืเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยสัญญาว่าจะช่วยเหลือ
ผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องเข้ารับราชการทหาร กองประจ าการต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี” 
  

 ๕.  การเข้ารับการตรวจเลือกของทหารกองเกิน จะต้องปฏิบัติดังนี้ คือ 
      ๕.๑  ต้องไปตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ตามระบุในหมายเรียก 
      ๕.๒  น าบัตรประจ าตัวประชาชน 
      ๕.๓  ใบส าคัญ ส.ด.๙ ตัวจริง  
      ๕.๔  หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด. ๓๕) 
      ๕.๕  ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษาต่างๆ ของตน  
 
                                                                                                                6. ข้อปฏิบัติ/... 



  
6. ข้อปฏิบัตินักศึกษาท่ีขอท าการผ่อนผัน  
    6.1 นักศึกษาที่ขอท าการผ่อนผัน ลงชื่อผ่านแบบฟอร์มการขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี 2562 

https://forms.gle/yoTTARaHRmNbeZmU8 ให้ครบถ้วน (ตามตัวอย่างแนบ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 28 
ตุลาคม 2562  

    6.2 นักศึกษาที่ขอท าการผ่อนผันลงชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว ยื่นเอกสารที่กองพัฒนาศึกษา ตั้งแต่วันที่ 
28 ตุลาคม 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย  

6.2.1 แบบแจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา)              
6.2.2 ส าเนาใบเสร็จรับเงินช าระค่าลงทะเบียน     1  ฉบับ 
6.2.3 ส.ด.๙ ตัวจริง และส าเนา ส.ด.๙ (ถ่ายเอกสารกระดาษ A ๔ แนวตั้ง)  2  ฉบับ 

  6.2.4 หมายเรียกรับราชการทหาร (ถ่ายเอกสารกระดาษ A ๔ แนวตั้ง)  2  ฉบับ 
6.2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      2  ฉบับ 

  6.2.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา      2  ฉบับ  
  6.2.7 ส าเนาทะเบียนบ้าน       2  ฉบับ  

6.2.8 แบบ ส.ด.๔๓ (ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง 
ประจ าการ) ผู้ที่เคยผ่อนผันจากโรงเรียนเดิม        2  ฉบับ  

6.2.9 ส าเนา ส.ด.๑๐ ในกรณีที่ย้ายภูมิล าเนาทหาร     2  ฉบับ 
6.2.10 ส าเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)      2  ฉบับ 
6.2.11 ในกรณีเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องน าหลักฐาน ส.ด.๙ ใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง ชื่อสกุล 

ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะท าการผ่อนผันได้ และส าเนาทะเบียนบ้าน    2  ฉบับ  
 

ให้นักศึกษาที่จะผ่อนผัน น าหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวไปติดต่อ ณ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่  28 ตุลาคม        
ถึง 29 พฤศจิกายน 2562  นักศึกษาที่มิได้ไปติดต่อขอท าการผ่อนผัน ตามวันเวลา ที่ก าหนดนี้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่ท า
การผ่อนผันให้ และนักศึกษาต้องไปท าการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายต่อไป  
  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 23  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร  อิสระพันธุ์) 
   รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

 

https://forms.gle/yoTTARaHRmNbeZmU8


 

 

 

แบบแจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปี 2562  

1. สถานภาพส่วนตัว 
 ชื่อ......................................................สกุล..................................................ภูมิล าเนาเลขที่............................  
ต าบล................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด..............................................................  
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.......................................เข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา ................................ 
หลักสูตรวิชา....................................คณะ............................................ชั้นปีที่...........รหัสนักศึกษา............................... 
ระดับ...............................................จะส าเร็จการศึกษาเมื่อ................วันที่...............เดือน...................พ.ศ.25.......... 
ชื่อบิดา-นามสกุล..................................................ชื่อมารดา-นามสกุล........................................................................ 
2. สถานภาพทหาร 
 วัน เดือน ปี เกิด.....................................................ภูมิล าเนาทหาร................................................................ 
   เคยเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
   ไม่เคยเป็นนักศึกษาวชิาทหาร 
   เคยขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
3. หลักฐานที่ส่งประกอบขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 

 1. แบบแจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา)              
 2. ส าเนาใบเสร็จรับเงินช าระค่าลงทะเบียน     1  ฉบับ 
 3. ส.ด.๙ ตัวจริง และส าเนา ส.ด.๙ (ถ่ายเอกสารกระดาษ A ๔ แนวตั้ง)  2  ฉบับ 

   4. หมายเรียกรับราชการทหาร (ถ่ายเอกสารกระดาษ A ๔ แนวตั้ง)  2  ฉบับ 
 5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      2  ฉบับ 

   6. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา      2  ฉบับ  
   7. ส าเนาทะเบียนบ้าน       2  ฉบับ  

 8. แบบ ส.ด.๔๓ (ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง 
ประจ าการ) ผู้ที่เคยผ่อนผันจากโรงเรียนเดิม        2  ฉบับ  

 9. ส าเนา ส.ด.๑๐ ในกรณีที่ย้ายภูมิล าเนาทหาร     2  ฉบับ 
 10. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)      2  ฉบับ 
 11. ในกรณีเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องน าหลักฐาน ส.ด.๙ ใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง ชื่อสกุล 

ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะท าการผ่อนผันได้ และส าเนาทะเบียนบ้าน    2  ฉบับ  
 
 ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอผ่อนผัน ลงชื่อ...................................................ผู้รับเอกสาร 
 (.............................................................)                   (.............................................................) 
 วันที่ ..............เดือน...............................พ.ศ. 2562     วันที่ ..............เดือน...............................พ.ศ. 2562 
 
หมายเหตุ : เอกสารกระดาษ A4 ทุกฉบับ (แนวตั้ง)  
              รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  (ห้ามขีดฆา่เอกสารรับรองส าเนา ห้ามรับรองส าเนาทับตัวหนังสือหรือตัวเลข  



 
ข้อปฏิบัตินักศึกษาที่ขอท าการผ่อนผัน  

นักศึกษาที่ขอท าการผ่อนผัน ลงชื่อผ่านแบบฟอร์มการขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี 2562 ผ่านทาง QR 
CODE  ให้ครบถ้วน (ตามตัวอย่างแนบ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2562  

2. นักศึกษาที่ขอท าการผ่อนผันลงชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว ยื่นเอกสารที่กองพัฒนาศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28  
ตุลาคม 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย  

1. แบบแจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา)              
2. ส าเนาใบเสร็จรับเงินช าระค่าลงทะเบียน     1  ฉบับ 
3. ส.ด.๙ ตัวจริง และส าเนา ส.ด.๙ (ถ่ายเอกสารกระดาษ A ๔ แนวตั้ง) 2  ฉบับ 

  4. หมายเรียกรับราชการทหาร (ถ่ายเอกสารกระดาษ A ๔ แนวตั้ง)  2  ฉบับ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      2  ฉบับ 

  6. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา      2  ฉบับ  
  7. ส าเนาทะเบียนบ้าน       2  ฉบับ  

8. แบบ ส.ด.๔๓ (ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง 
ประจ าการ) ผู้ที่เคยผ่อนผันจากโรงเรียนเดิม       2  ฉบับ  

9. ส าเนา ส.ด.๑๐ ในกรณีที่ย้ายภูมิล าเนาทหาร     2  ฉบับ 
10. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)     2  ฉบับ 
11. ในกรณีเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องน าหลักฐาน ส.ด.๙ ใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง ชื่อสกุล 

ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะท าการผ่อนผันได้ และส าเนาทะเบียนบ้าน   2 
  ฉบับ  

ให้นักศึกษาที่จะผ่อนผัน น าหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวไปติดต่อ ณ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่  
28 ตุลาคม 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562 
 

                                                                                         QR CODE แบบฟอร์มการขอผ่อนผันทหาร ประจ าปี 2562 

 


