การขอผอนผันการคัดเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ 2560
นักศึกษาที่ดําเนินการยื่นแบบคํารองผอนผันการเกณฑทหาร
และมีรายชื่ออนุมัติการผอนผันเรียบรอยแลว จะไดรับสิทธิการผอนผันจน
สําเร็จการศึกษา (กรณียายสถานศึกษาใหดําเนินการผอนผันผาน
สถานศึกษาใหมที่ศึกษาอยู)
หากในป1ใดที่นักศึกษาตองเดินทางไปตางประเทศ อันเนื่องจาก
ไปศึกษาแลกเปลี่ยนตามหลักสูตร นักศึกษาจะตองดําเนินการติดตอกอง
พัฒนานักศึกษาโดยดวนกอนเดินทาง 1 เดือน เพื่อขอผอนผันตามเหตุแหง
มาตรา 27 (2) และเมื่อหมดเหตุผอนผันดวยกรณีใดๆ แลว นักศึกษาตอง
แจงตอนายอําเภอภูมิลําเนาทหารทราบภายในสามสิบวัน
ขอควรจํา นักศึกษาซึ่งมีสิทธิไดรับการผอนผัน ตามมาตรา
29 (3) ตลอดเวลาที่อยูในระหวางการศึกษา นักศึกษาจะตองไปแสดง
ตนตอคณะกรรมการตรวจเลือกทุกป5 ตามที่กําหนดไวในหมายเรียกเขา
รับราชการทหาร (แบบ สด.35) โดยนําหลักฐาน คือ
1. ใบสําคัญ สด.9 ตัวจริง
2. หมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ตัวจริง
3. บัตรประชาชน
4. วุฒิการศึกษา
ไปแสดงในวันตรวจเลือก เมื่อไปแสดงตนจะไดรับใบรับรองผลการ
ตรวจเลือก (แบบ สด.43) ในฐานะคนผอนผันไวเป=นหลักฐาน หากไม
ไปแสดงตนตอคณะกรรมการตรวจเลือกจะมีความผิดตามกฎหมาย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป5 และเมื่อสําเร็จการศึกษาถือวาหมดเหตุ
ผอนผันใหแจงดวยตนเองตอนายอําเภอหรือทองที่ที่ตนอยูภายใน
สามสิบวัน นับแตวันสําเร็จการศึกษา
*.*.*ตรวจสอบรายชื่อไดที่บอรCดกองพัฒนานักศึกษา และเว็บไซตCกอง
พัฒนานักศึกษา http://dept.npru.ac.th/std/

สุรินทรC 1 คน
ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
ที่
1 นายณัฐวุฒิ
คําหวาย

เกิด
ภูมิลําเนาทหาร
พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล
อําเภอ
2540 146 4 ตาเมียง พนมดงรัก

ใบสําคัญทหาร
จังหวัด สด.9เลขที่/พ.ศ.
สุรินทร
317/2560

หมายเหตุ
(ระดับชั้น ป5ที่)
ปริญญาตรีป1 1

บุรีรัมยC 2 คน
ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
ที่
1 นายสุเมธ
ทระทึก
2 นายศุภกร
สุวรรณะ

เกิด
พ.ศ. เลขที่ หมูที่
2539 25
9

ภูมิลําเนาทหาร
ใบสําคัญทหาร
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด สด.9เลขที่/พ.ศ.
ปDาชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย
419/2560

หมายเหตุ
(ระดับชั้น ป5ที่)
ปริญญาตรีป1 2
เสียคาปรับตามคดีแลว

2540

45

9

สูงเนิน

กระสัง

บุรีรัมย

277/2557

ปริญญาตรีป1 2

กาฬสินธุC 2 คน
ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
ที่
1 นายมงคล
พันธุชัย
2 นายโชตินันทร
ปฏิการ

เกิด
พ.ศ. เลขที่ หมูที่
2540 159 5

ภูมิลําเนาทหาร
ตําบล
อําเภอ
พิมูล
หวยเม็ก

ใบสําคัญทหาร
จังหวัด สด.9เลขที่/พ.ศ.
กาฬสินธุ 141/2557

หมายเหตุ
(ระดับชั้น ป5ที่)
ปริญญาตรีป1 2

2540

หวยเม็ก

กาฬสินธุ

ปริญญาตรีป1 2

78

3

หวยเม็ก

240/2557

สกลนคร 2 คน
ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
ที่
1 นายวิชญะ
นุมกัลยา
2 นายธนาศักดิ์
ประเสริฐสังข

เกิด
ภูมิลําเนาทหาร
พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล
อําเภอ
2540 83
2 ตองขบ
โคกศรี
สุพรรณ
2540 48
1 หนองกวั่ง บานมวง

ใบสําคัญทหาร
จังหวัด สด.9เลขที่/พ.ศ.
สกลนคร 170/2557

หมายเหตุ
(ระดับชั้น ป5ที่)
ปริญญาตรีป1 1

สกลนคร

ปริญญาตรีป1 1

อุดรธานี 1 คน

608/2561

ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
ที่
1 นายณัฐชัย
ใจกลา

เกิด
ภูมิลําเนาทหาร
พ.ศ. เลขที่ หมูที่ ตําบล
อําเภอ
2540 333 8 หัวนาคํา ศรีธาตุ

ใบสําคัญทหาร
จังหวัด สด.9เลขที่/พ.ศ.
อุดรธานี
59/2557

หมายเหตุ
(ระดับชั้น ป5ที่)
ปริญญาตรีป1 2

มหาสารคาม 1 คน
ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
ที่
1 นายชัยพร
สิงหปIอง

เกิด
พ.ศ. เลขที่ หมูที่
2540 80
6

ภูมิลําเนาทหาร
ใบสําคัญทหาร
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด สด.9เลขที่/พ.ศ.
ดงดวน
นาดูน มหาสารคาม 242/2558

หมายเหตุ
(ระดับชั้น ป5ที่)
ปริญญาตรีป1 1

