
 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอ้ือ   นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร 
 คุณอ านวย นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร 
 คุณประสาน นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร 
 คุณกิจ  นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ 
 คุณวิศาสตร์ นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
3 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
4 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
5 นายประภิณวิชฟ์ ทาวัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
6 ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
7 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8 น.ส.ฐิตาภา เนื่องนิยม งานกิจการนักศึกษา 
9 ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ ค าขาว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10 ดร.ณัฐติญา ไข่ติยากลุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
11 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
12 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
13 ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
14 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
15 ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยัคฆ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
16 ดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
17 อ.ภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 ดร.ธิดาวรร คล้ายศรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
19 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
20 น.ส.อัจฉรา เฉลิมเกียรติ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
3 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
4 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
5 นายประภิณวิชฟ์ ทาวัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
6 ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
7 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8 น.ส.ฐิตาภา เนื่องนิยม งานกิจการนักศึกษา 
9 ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ ค าขาว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10 ดร.ณัฐติญา ไข่ติยากลุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
11 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
12 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
13 ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
14 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
15 ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยัคฆ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
16 ดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
17 อ.ภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 ดร.ธิดาวรร คล้ายศรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
19 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
(ผู้เล่า) 

กิจกรรมการให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการ ระหว่าง
การเรียนรู้ ระดับคณะ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 
- หน้าที่และสิทธิของชายไทยตามกฏหมาย 
- เรื่องท่ีควรรู้ กับการเกณฑ์ทหาร 
- ตัวอย่างเอกสารที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 หมวด 4  หน้าที่ของปวงชนชาว
ไทย มาตรา 50 พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (5) รับราชการทหาร
ตามท่ีกฏหมายบัญญัติ  
พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ (1) 
วิธีนับอายุ ถ้าเกิดพุทธศักราชใดให้ถือว่าอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้น 
พุทธศักราชที่เกิดนั้น ส่วนการนับอายุต่อไปให้นับแต่เฉพาะปีที่สิ้นพุทธศักราช
แล้ว ถ้าไม่ปรากฏปีเกิดให้นายอ าเภอท้องที่เป็นผู้ก าหนดตามท่ีก าหนดในกฏ
กระทรวงฯ 
พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ (2) “ทหารกองเกิน หมายความว่า ผู้ซึ้งมีอายุ
ตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกิน
ตามมาตรา 16 หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แล้ว 
มาตรา 16 บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุย่างเข้าสิปแปดปี ในพุทธศักราช
ใดให้ไปแสดงตนเพ่ือลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น 
ปี พ.ศ. เกิด – พ.ศ.ปัจจุบัน  = 17  ต้องลงทะเบียนในปีนั้น 
ยกตัวอย่าง เช่น 
นักศึกษา ชาย เกิด  พ.ศ. 2547 – 2564  = 17 บริบูรณ์ 
มาตรา 18 บุคคลซึ่งยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อ าเภอพร้อมกับคนชั้นปี
เดียวกันเพราะเหตุใดๆก็ดี ถ้าอายุยังไม่ถึงสี่สิบหกปีบริบูรณ์ให้ปฏิบัติท านอง
เดียวกับ มาตรา 16 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สามารถจะปฏิบัติได้ แต่จะให้
ผู้อื่นแจ้งแทนไม่ได้ ฯลฯ 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
(ผู้เล่า) 

ถ้านายอ าเภอจะเรียกตัวลงบัญชีทหารกองเกิน ก็ย่อมท าได้โดยไม่ต้องค านึงถึง
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว เมื่อได้รับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ให้
นายอ าเภอออกใบส าคัญหรือใบรับ ให้ไว้เป็นหลักฐาน หากใบส าคัญช ารุดหรือสูญ
หาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอ าเภอท้องที่เพ่ือขอรับใบส าคัญใหม่ โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการช ารุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุ
สุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 456 ผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้
แล้วให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันลงบัญชี ทหารกองเกิน แต่ถ้ามีอายุครบ
ก าหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ตามมาตรา 39 เมื่อได้ลงบัญชี 
ทหารกองเกินแล้วให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ทันที การลงบัญชี
ทหารกองเกิน ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฯ 
การแบ่งหรือการแยกลักษณะผู้เข้ารับตรวจเลือกทหารเป็น  4 จ าพวก 
จ าพวกที่ 1 ได้แก่ คนซึ่งร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่าง
ใด 
จ าพวกที่ 2 ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายท่ีเห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจ าพวกที่ 
1 แต่ไม่ถึงกับทุพพลภายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2517) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 เช่น ตาเหล่อ ช่องหูมีหนองเรื้อรัง 
และท้ังแก้วหูทะเลคอพอก มือหรือแขนลีบ หรือบิดเก ไส้เลื่อนลงถุง ฯลฯ 
จ าพวกที่ 3 ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารทหารใน
ขณะนั้นได้เพราะป่วยซึ่งจะบ าบัดให้หายไม่ได้ภายในก าหนด 30 วัน กรณีนี้ให้
เรียกมาตรวจเลือกในคราวถัดไปเมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกได้ตรวจเลือกแล้ว
ยังคงเป็นคนจ าพวกที่ 3 อยู่รวม 3 ครั้ง ให้งดเรียก  
หมายเหตุ   การนับครั้งจะนับครั้งให้เฉพาะที่ได้ตัวมาตรวจเลือก ถ้าตัวไม่มา
ตรวจเลือกไม่นับครั้งให้ 
จ าพวกที่ 4 ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตาม 
กฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.2497  เช่น ต้อหิน หูหนวกท้ังสองข้าง ลิ้นหัวใจพิการ หืด เบาหวาน 
กระเทย โรคจิต ใบ้ คนเผือกฯลฯ (ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ 2 ตาม
กฎหมาย) เมื่อตรวจร่างกายก าหนดคนเป็นจ าพวกแล้ว 
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กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
(ผู้เล่า) 

กรณีขอใช้สิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารพี่หรือน้องร่วมบิดา มารดา หรือ
ร่วมแต่บิดาหรือมารดา ซึ่งบิดา มารดาตาย และเพื่อเลี้ยงดูบุตร 
การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเพื่อเลี้ยงดูบุตร (กรณีเพ่ือพิจารณา) 
บุคคลที่ต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพื่อเลี้ยงดูบุตรซึ่งมารดาตายหรือไร้
ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ ซึ่งบุตรยังหาเลี้ยงชีพไม่ได้ หรือไม่มีผู้อื่น
เลี้ยงดู  ให้ด าเนินการขอผ่อนผันดังนี้ 
1.ยื่นค าร้องขอผ่อนผันต่อนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต/ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ าก่ิง อ าเภอ ก่อนถึงวันเกณฑ์ทหาร/ตรวจเลือกทหารไม่น้อยกว่า  30 วัน 
2.ร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก (วันเกณฑ์ทหาร) อีกครั้ง
หนึ่ง 
หลักฐานที่ต้องน าไปยื่นค าร้องขอผ่อนผันมีดังนี้ 
- ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
- หมายเรียก (แบบ สด.35) 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของตนเอง/พ่ี/น้อง 
- ใบสูติบัตร/ใบเกิด ของพ่ีหรือน้อง 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา 
- หลักฐานที่แสดงว่า บิดา มารดาเป็นคนไร้ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพ 
- หลักฐานอื่นที่มีและเกี่ยวข้อง 
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเพื่อเลี้ยงดูพ่ีหรือน้อง (กรณีเพ่ือพิจารณา) 
บุคคลที่ต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพื่อเลี้ยงดูพ่ีหรือน้องร่วมบิดา มารดา 
หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ซึ่งบิดา มารดาตาย ทั้งนี้พ่ีหรือน้องหาเลี้ยงชีพไม่ได้
และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู ให้ด าเนินการขอผ่อนผัน ดังนี้ 
1. ยื่นค าร้องขอผ่อนผันต่อนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต/ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ าก่ิงอ าเภอก่อนถึงวันตรวจเลือก/วันเกณฑ์ทหารไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2. ร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก (วันเกณฑ์ทหาร) อีกครั้ง
หนึ่ง 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
(ผู้เล่า) 

หลักฐานที่ต้องน าไปยื่นค าร้องขอผ่อนผันมีดังนี้ 
- ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
- หมายเรียก (แบบ สด.35) 
- บัตรประจ าตัวประชาชนของตนเอง/พ่ี/น้อง 
- ใบสูติบัตร/ใบเกิด ของพ่ีหรือน้อง 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา 
- หลักฐานที่แสดงว่า บิดา มารดาเป็นคนไร้ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพ 
- หลักฐานอื่นที่มีและเกี่ยวข้อง 
กรณีผู้ขอใช้สิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารส าหรับการศึกษาภาคนอกเวลา
หรือภาคสมทบ 
การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเพื่อศึกษาภายในประเทศ 
การผ่อนผันเนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาภายในประเทศ เป็นการผ่อนผันให้
เนื่องจากมีจ านวนคนมากกว่าจ านวนคนที่หน่วยทหารต้องการ ซึ่งได้แก่ 
1.   นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  
( ม.6 ) หรือเทียบเท่า  จะได้รับ การผ่อนผันจนส าเร็จระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า แต่อายุไม่เกิน  22  ปีบริบูรณ์ 
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  จะผ่อนผันให้ศึกษาที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาโท และจนถึงอายุครบ26 ปี
บริบูรณ์แต่ส าหรับการศึกษาภาคนอกเวลาหรือภาคสมทบ  
หมายเหตุ  ถ้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงและ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องมี ผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต ทุกภาคติดต่อกัน 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
(ผู้เล่า) 

การข้ึนทะเบียนทหารกองประจ าการ 
ชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้าสิบแปดปีในพุทธศักราชใด ให้ไปแสดงตน
เพ่ือลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น 
1.อายุครบ 17ปีบริบูรณ์   
2.มกราคม  -  ธันวาคม 
3.ลงบัญชีทหารในปีนั้น 
4.สัสดีจังหวัด 
หลักฐานที่ต้องไปแสดงตนกับสัสดี ในการขึ้นทะเบียนทหาร อายุครบ 17 ปี
บริบูรณ ์
1. สูจิบัตร 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 
3. ทะเบียนบ้าน 
4. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล 
นักศึกษาจะได้รับเอกสารจากสัสดีเมื่อขึ้นทะเบียนทหารส าเร็จ ใบส าคัญ 
(แบบ สด.9) 
การแจ้งย้ายภูมิล าเนาทหาร 
ยกตัวอย่าง พ่อเกิด จังหวัด อุดรธานี ลูกต้องขึ้นทะเบียนที่ จ.อุดรธานี 
แต ่พ่อ+แม่ ซื้อบ้านที่จังหวัดนนทบุรี นักศึกษาเกิดจังหวัดนนทบุรี มีความ
ประสงค์เกณฑ์ทหารจังหวัดนนทบุรี แต่ไม่ขอขึ้นทะเบียนทหาร จ.อุดรธานี ต้อง
ยื่นความประสงค์กับสัสดี ดังนี้ 
การแจ้งย้ายภูมิล าเนาทหาร 
บุคคลใดย้ายไปอยู่ที่ใหม่มีถ่ินที่อยู่เป็นหลักฐาน  และมีความประสงค์จะย้าย
ภูมิล าเนาทหาร ให้ยื่นค าร้องแจ้งต่อนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต/ปลัดอ าเภอผู้
เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอท้องที่ท่ีย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ โดยน าหลักฐานไปด้วย
ดังนี้ 
1.ใบส าคัญ (แบบ สด.9)  หรือหนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) 
2.บัตรประจ าตัวประชาชน 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
(ผู้เล่า) 

เมื่อนักศึกษา+ข้าราชการครูอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องท าอย่างไรและคิด
อย่างไรวิธีนับ พ.ศ.เกิด 2544 - พ.ศ. 2564 = 20 ปี 
ข้าราชการการครูพบสัสดีจังหวัด และน าหลักฐานเอกสารไปยื่นดังนี้ 
1. เอกสารใบส าคัญ สด.9 
2. บัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน 
3. ทะเบียนบ้าน 
4. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล 
นักศึกษาพบสัสดีจังหวัด และน าหลักฐานเอกสารไปยื่นดังนี้ 
1. ใบส าคัญ สด.9ตัวจริง 
2. ส าเนาบัตรประชาชน+ตัวจริง 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน+ตัวจริง 
4.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล+ตัวจริง 
นักศึกษาจะได้รับเอกสาร "ใบส าคัญ สด.35" 
นักศึกษามีความประสงค์ขอรับการผ่อนผันทหารระหว่างการเรียนรู้ต้องท า
อย่างไร 
ก าหนดเวลาการยื่นหลักฐานเอกสารเพ่ือให้ทางคณะด าเนินการขอผ่อนผันทหาร
ระหว่างการเรียนรู้(ระดับคณะ) 

 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
(ผู้เล่า) 

เอกสารเตรียมใช้ในการยื่นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานวิชาทหาร 
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. เอกสารใบส าคัญ สด.9 
2. เอกสารหมายเรียกรับราชการ สด.35 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 
4. บัตรนักศึกษา มทร.พระนคร 
5. ทะเบียนบ้าน 
6. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล 
สิ่งต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าพนักงาน (สัสดี) วันตรวจเลือกรับราชการทหาร 
1. บัตรประชาชน 
2. ใบส าคัญ สด.9 
3. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35 
4. หลักฐานการขอผ่อนผันจากสถานการศึกษา 
การใช้สิทธิ เพื่อลดหย่อนวันเวลาการรับราชการทหาร 

 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
(ผู้เล่า) 

นักศึกษาท่ีศึกษาจบหลักสูตรแล้วและสภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ 
ไม่สามารถน าวุฒิปริญญาตรีมาขอลดวันรับราชการทหารได้ 
นักศึกษาท่ีขอรับการผ่อนผันทหารระหว่างการเรียนรู้ ในวันตรวจเลือกทหาร  
ท่านจะได้รับเอกสารดังนี้ 
- หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35 
- ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ สด.43 
เอกสารหลักจากได้รับการผ่อนผันจากสัสดีแล้วส่งหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบวิชาทหาร ทราบข้อมูล 
1. บัตรประชาชน 
2. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ สด.43 
3. ใบส าคัญ สด.9 
4. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35 
นักศึกษาท่ีขอรับสิทธิผ่อนผันทหารระหว่างการเรียนรู้ ต้องแสดงตัวต่อหน้า
คณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือกตามก าหนดหมายนั้น ในวันตรวจ
เลือกนั้นนอกจากแล้วให้น าหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วย  ผู้ใดหลีกเลี่ยงขัดขืน
ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือกหรือมาแต่ไม่อยู่จนกว่าการ
ตรวจเลือกแล้วเสร็จ เพ่ือรับหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด. ๔๓) ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ผู้กระท าความผิดตามข้อนี้นี่เองที่มักเรียกกันว่า  
หนีทหาร 



ภาพประกอบกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง กิจกรรมให้ความรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจ าการระหว่างการเรียนรู้ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


