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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง   วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งอยู่ระหว่าง

การศึกษาเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะด าเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาชาย ของมหาวิทยาลัย ผู้มีความ
ประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการระหว่างการศึกษาเรียนรู้  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ  
3 (1) แห่งกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ 
พ.ศ.๒๕๔๙ จึงประกาศวิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่ง
อยูร่ะหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผัน เป็นนักศึกษาชาย มีสัญชาติไทย เป็นผู้ลงบัญชีเป็นทหารกองเกิน และเกิดในปี  
พ.ศ. 2542 (อายุย่างเข้า 21 ปี) หรือ 

-ผู้ที่เคยท าผ่อนผันมาแล้วที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น 
-ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สอบเข้ามาใหม่ 
-ผู้ซึ่งอายุไม่เกิน 26 ปี บริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2537-2542)  

ให้นักศึกษายื่นค าขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการและเอกสารประกอบเพื่อขอรับการผ่อนผันฯ ได้ที่
งานวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 (ห้องงานทุนการศึกษา) อาคารวิชญาการ ในระหว่างวันที่   15 ตุลาคม 
๒562 ถึง วันที่ 24 มกราคม ๒๕63 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

๒. เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบค าขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ 
      ๒.๑ ค าร้องทั่วไป (แบบค าขอผ่อนผันทหารฯ)       จ านวน ๑  ฉบับ 
 ๒.๒ ส าเนาใบส าคัญทหาร (แบบ สด.๙)       จ านวน ๒  แผ่น 
 ๒.๓ ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)     จ านวน ๒  แผ่น 
 ๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน ๒  แผ่น 
 ๒.๕ ส าเนาทะเบียนบา้น (ตามภูมิล าเนาทหาร)      จ านวน ๒  แผ่น 
 ๒.๖ ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)       จ านวน ๒  แผ่น 
 ๒.๗ ส าเนา สด.43 (ในกรณีที่เคยผ่อนผันฯแต่ได้ย้ายสถานศึกษามา) จ านวน 1  แผ่น 
 2.8 ใบแสดงผลการเรียน (พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา)     จ านวน ๑  แผ่น 
 (เอกสารส าเนาต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

ให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ และมีความประสงค์ขอผ่อนผันเตรียมเอกสาร และด าเนินการติดต่อขอผ่อนผันฯ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศนี้โดยเคร่งครัด ยึดขั้นตอนตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  หากพ้น
ก าหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะไม่ด าเนินการให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่      ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 

 
 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย 
                                     อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ที่           /๒๕62 

เร่ือง   วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการแก่นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏเลยซึ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษาเรียนรู้ ประจ าปีการศกึษา 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์ตามกฎกระทรวงฯ และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหาร

กองประจ าการฯ ประจ าการศึกษา ๒๕62  ด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอนตามรายละเอียด ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การยื่นแบบค าขอ และเอกสารต่อมหาวิทยาลัย ดังนี ้

     ๑. ให้นักศึกษาเขียนแบบค าขอผ่อนผันทหารฯ (แบบค าร้องทั่วไป) 
     ๒. ให้นักศึกษารวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมกับรับรองส าเนาถูกต้อง ประกอบด้วย 

                          ๒.๑ ส าเนาใบส าคัญทหาร (แบบ สด.๙)         จ านวน ๒ แผ่น 
๒.๒ ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) จ านวน ๒ แผ่น (ติดต่อรับที่ 

สัสดีอ าเภอตามภูมิล าเนาทหาร หรือ รับกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในปีที่ผ่านมา)  
๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         จ านวน ๒ แผ่น 
๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน (ตามภูมิล าเนาทหาร)      จ านวน ๒ แผ่น 
๒.๕ ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และอื่นๆ (ถ้ามี)     จ านวน ๒ แผ่น 
๒.๖ ส าเนา สด.43 (ในกรณีที่เคยผ่อนผันทหารฯแต่ได้ย้ายสถานศึกษามา) จ านวน 1 แผ่น 
2.7 ใบแสดงผลการเรียน (พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา) จ านวน  ๑  แผ่น 

    ๓. ให้นักศึกษาเสนอแบบค าขอผ่อนผันทหารฯพร้อมเอกสารประกอบต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ 
ลงนามรับรองในแบบค าขอผ่อนผันทหารฯ  

    ๔. ให้นักศึกษาน าส่งแบบค าขอผ่อนผันทหารฯ พร้อมกับเอกสารประกอบที่ด าเนินการถูกต้อง 
ครบถ้วน ต่อเจ้าหน้าที่ ดงันี ้

       ๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ยื่นต่อเจ้าหน้าที ่
งานวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 (ห้องงานทุนการศึกษา) อาคารวิชญาการ  ภายในวัน เวลา ที่ก าหนดตาม
ประกาศนี้ 
          ๔.๒ นักศึกษาภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัด
ขอนแก่น ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ห้องธุรการ อาคาร ๒  (ห้อง ๒๐๒) 
ภายในวัน เวลา ที่ก าหนดตามประกาศนี้ เพื่อที่จะได้น าส่งต่องานวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมเพ่ือลงทะเบียนผ่อนผันทหารฯ และรับฟังค าชี้แจง  
   ๑.ก าหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ขอ 

ผ่อนผันทหารฯ รับทราบขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน สิทธิของผู้ขอรับการผ่อนผันทหารฯ และการด าเนินงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น   

   ๒.นักศึกษาภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น  
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประสานจัดการประชมุ(ก าหนดเป็นภายใน) ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕63   

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับสิทธิ์ให้ได้รับการผ่อนผันทหารฯ มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับสิทธิ์ผ่อนผันทหารฯ ภายหลังจากการประชุมฯ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕63)  ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 5 อาคารวิชญการ และทางเว็บไซด์ www.lru.ac.th 
และ www.std.lru.ac.th 

ขั้นตอนที่ ๔ เข้ารับการรายงานตัวเพ่ือขอผ่อนผันฯตามหน่วยตรวจเลือกในภูมิล าเนา   
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฯ(ขั้นตอนที่ 3 ) และเป็นผู้สมควรได้รับสิทธิ์การผ่อนผันทหารฯ 

ของมหาวิทยาลัย ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ท าการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการใน วัน 
เวลา และสถานที่ที่ระบุในหมายเรียกฯ (สด.๓๕)  หากไม่ไปด าเนินการ ถือว่ามีความผิดตามกฎกระทรวงฯ และ
นักศึกษาผู้นั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ของการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          หมายเหตุ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานวชิาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวชิญาการ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๘๓๕๒๓๙ , ๐๔๒-๘๓๕๒๒๔-๘ ต่อ ๔1171 ในวัน เวลาท าการ 


