
 
ประกาศงานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว 
เรื่อง  การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2565 

-------------------------------------------------- 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1024/2565 เรื่อง การขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2565     

ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย งานกิจการนิสิต จึงขอประกาศให้นิสิตชายที่อยู่ในก าหนดเรียกพล และต้องการใช้สิทธิ์ในการผ่อนผันการเรียก
พล (ยกเว้นผู้ที่ได้ขอผ่อนผันไปแล้ว) ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. นิสิตตสรจคุณสมบัติของตนเองว่าเป็นผู้ที่อยู่ในก าหนดเรียกพลหรือไม่ ผู้ที่อยู่ในก าหนดเรียกพล คือ ทหารกองเกิน  
ที่จบการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 (นศท.ปี 3) ขึ้นไป เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้วปลดเป็นกองหนุนจะได้รับหนังสือ
ส าคัญ (สด.8) พร้อมกับสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน  

2. นิสิตเข้าบันทึกข้อมูลขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ได้ที่ http://affairs.buu.ac.th เข้าสู่หน้าเว็บไซต์กองกิจการนิสิต 
เลือก Student Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูการใช้งาน การทหาร และเลือกหัวข้อ ผ่อนผันการเรียกพล กรอกข้อมูลให้
เรียบร้อย เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ให้พิมพ์เอกสาร แบบค าร้องขอผ่อนผันฯ จ านวน 2 ฉบับ  

3. น าแบบค าร้องขอผ่อนผันฯ ที่พิมพ์ออกมาจาก ข้อ 2 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
3.1 ส าเนาหนังสือส าคัญแบบ สด.8 (อยู่ในสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง  
      (ในแผ่นเดียวกัน) จ านวน 3 ฉบับ 
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ 
3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ 
3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต ถ่ายเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ 

   3.5 หนังสือรับรองการเป็นนิสิตติดรูปถ่ายของนิสิต (ฉบับจริง 1 ฉบับ และฉบับส าเนา 2 ฉบับ/รวม 3 ฉบับ)      
          (ติดต่อขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิตและขอติดรูปในใบรับรองฯ ได้ที่ งานวิชาการ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง  
                           นสิิตต้องรีบด าเนินการขอก่อนล่วงหน้าก าหนดการส่งเอกสารเนื่องจากการยื่นค าร้องขอมีระยะเวลา 
                           ในการด าเนินการ) 

*รับรองส าเนาถูกต้องฉบับที่ถ่ายเอกสารทุกฉบับ* 
4. น าเอกสารตามข้อ 3. ติดต่องานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ชั้น 1 อาคารเทียนทอง  

 ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาท าการ งานกิจการนิสิตจะด าเนินการรวบรวมรายชื่อ
ติดต่อไปยังงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
  

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 



ขั้นตอนการด าเนินการและการส่งเอกสาร 
ขอผ่อนผันการเรียกพล ปีการศึกษา 2565 

 1. 
เข้าระบบ วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เท่านั้น 

เพื่อบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันการการเรียกพล ได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/                                         
เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต เลือก Student Login  

กรอกชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่านของนิสิต เข้าสู่ระบบ 

2. 
เลือกเมนูการใช้งาน การทหาร เลือกหัวข้อผ่อนผันการเรียกพล นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบ และบันทึกข้อมูล 

 
3. 

พิมพ์เอกสาร แบบค าร้องขอผ่อนผันฯ จ านวน 2 ฉบับ 

5. 
น าเอกสารตามข้อ 4. ส่งงานกิจการนิสิต  

➢ ส่งด้วยตนเอง : ที่งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ชั้น 1 อาคารเทียนทอง 
ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-261560 ต่อ 1116 

4. 
น าแบบค าร้องขอผ่อนผันฯ พร้อมเอกสาร ดังนี้ 

1. หนังสือส าคัญแบบ สด.8 (อยู่ในสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง (ในแผ่นเดียวกัน)   
    จ านวน 3 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต ถ่ายเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ  
5. หนังสือรับรองการเป็นนิสิตติดรูปถ่ายของนิสิต จ านวน 3 ฉบับ ( ฉบับจริง 1 ฉบับและส าเนา 2 ฉบับ)   ติดต่อขอรับ
ใบรับรองการเป็นนิสิตและขอติดรูปในใบรับรองได้ที่งานทะเบียน วิทยาเขตสระแก้ว ชั้น 1 อาคารเทียนทอง (ควรขอโดย
ด่วน เนื่องจากระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5-7 วันท าการ) 

***รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ (ฉบับท่ีถ่ายเอกสาร)*** 

จัดท าโดยงานกิจการนิสิต 




