
 

 

 

 

 

   

 

 

ประกาศมหาว ิทยาล ัยศรีปท ุม ว ิทยาเขตชลบ ุรี 

เรื่อง การรับสม ัครน ักศึกษาว ิชาทหาร ประจําปการศึกษา 2566 
------------------------------------------------------------- 

 
ดวยศ ูนยการฝกนักศ กึษาว ิชาทหาร มณฑลทหารบกท ี่ 14 ไดก ําหนดว ันรับสม ัคร และรายงานตัว 

นักศ ึกษาว ิชาทหาร ประจําปการศ ึกษา 2566 เพ ื่อใหการรับสม ัครนักศ ึกษาว ิชาทหารดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

รวดเร็ว มหาว ิทยาลัยศรีปท ุม ว ิทยาเขตชลบุร ีจึงก ําหนดรายละเอ ียด ดังนี้ 

1. คุณสมบ ัติ เปนนักศ กึษาระดับปริญญาตรีของมหาว ิทยาลัยศรีปท ุม ว ิทยาเขตชลบุรี 

2. กําหนดว ันรับสม ัคร สงหล ักฐานการสม ัคร และรายงานตัว 

2.1 รับสม ัครนักศ ึกษาว ิชาทหารท ุกช ั้นป ตั้งแตบัดนี้ ถ ึงว ันท ี่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ สํานักงาน 

บริการสว ัสดิการนักศ กึษา ช ั้น 1 อาคาร 72 ป ดร.มาลินี พ ุคยาภรณ 
2.2 รายงานตัว นักศ ึกษาว ิชาทหารท ุกช ั้นป ใหไปรายงานต ัวตามว ัน เวลา และสถานท ี่ ตามท ี่ 

ศ ูนยการฝกนักศ กึษาว ิชาทหาร มณฑลทหารบกท ี่ 14 ก ําหนด 

ในกรณ ีท ี่นักศ กึษาว ิชาทหารไมสามารถไปรายงานตัวตามว ัน  เวลา  ท ี่ก ําหนด  ใหดําเนินการ 

ท ําเร่ืองขอรอรับสิทธิไว    เพ ื่อจะเขาศ ึกษาวิชาทหารในปถ ัดไป 

3. หล ักฐานประกอบการสม ัคร 

3.1 นักศ กึษาว ิชาทหารช ั้นปท ี่ 1 
3.1.1 ใบสม ัคร (รด.1) 

3.1.2 รูปถายสีขนาด 3x4 เซนติเมตร (ช ุด นศท.) จํานวน 1 รูป 

3.1.3 สําเนาทะเบียนบาน 

3.1.4  สําเนาบัตรประชาชน 

3.1.5 สําเนาใบระเบียน (ปพ. 1) 

3.1.6 ใบรับรองแพทย 

3.2 นักศ กึษาว ิชาทหารช ั้นปท ี่ 2 

3.2.1 ใบรายงานตัว (รด.2) 

จํานวน 1 ฉบับ 

จํานวน 1 ฉบับ 

จํานวน 1 ฉบับ 

จํานวน 1 ฉบับ 

3.2.2 รูปถายสีขนาด 3x4 เซนติเมตร (ช ุด นศท.) จํานวน 1 รูป 

3.2.3 สําเนาทะเบียนบาน 

3.2.4 สําเนาบัตรประชาชน 

จํานวน 1 ฉบับ 

จํานวน 1 ฉบับ 

3.2.5 ใบรับรองผลการฝกว ิชาทหารป 1 (กรณ ีนอกเขตพ ื้นท ี่ ศฝ.นศท.มทบ.14) 

3.3 นักศ กึษาว ิชาทหารช ั้นปท ี่ 3 
3.3.1 ใบรายงานตัว (รด.2) 

3.3.2 รูปถายสีขนาด 3x4 เซนติเมตร (ช ุด นศท.) จํานวน 1 รูป 

3.3.3 สําเนาทะเบียนบาน 

3.3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

จํานวน 1 ฉบับ 

จํานวน 1 ฉบับ 

 
 
 
 

3.3.5 สาํเนา... 
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3.3.5 สําเนาใบสําค ัญ (สด.9) จํานวน 1 ฉบับ 

3.3.6  ใบรับรองผลการฝกว ิชาทหารป 2 (กรณ ีนอกเขตพ ื้นท ี่ ศฝ.นศท.มทบ.14) 

3.4 นักศ กึษาว ิชาทหารช ั้นปท ี่ 4 

3.4.1 ใบรายงานตัว (รด.2) 

3.4.2 รูปถายสีขนาด 3x4 เซนติเมตร (ช ุด นศท.) จํานวน 1 รูป 

3.4.3 สําเนาทะเบียนบาน 

3.4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

จํานวน 1 ฉบับ 

จํานวน 1 ฉบับ 

3.4.5 สําเนาใบแสดงผลการศ ึกษา สําเร็จช ั้นม ัธยมศ ึกษาปท ี่ 6 หรือเท ียบเทา 

3.4.6 ใบรับรองผลการฝกว ิชาทหารป 3 (กรณ ีนอกเขตพ ื้นท ี่ ศฝ.นศท.มทบ.14) 

3.5 นักศ กึษาว ิชาทหารช ั้นปท ี่ 5 
3.5.1  ใบรายงานต ัว (รด.2) 

3.5.2 รูปถายสีขนาด 3x4 เซนติเมตร (ช ุด นศท.) จํานวน 1 รูป 

3.5.3 สําเนาทะเบียนบาน 

3.5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

จํานวน 1 ฉบับ 

จํานวน 1 ฉบับ 

กรณ ี นักศก ึ ษาว ิชาทหารชาย เก ิดป พ.ศ. 2546 ใหส งเอกสารเพ ิ่มเติม เพ ื่อท ําเรื่องขอยกเวน 
การเกณฑทหาร ดังนี้ 

1.  สําเนาใบสําค ัญแบบ สด.9 จํานวน 1 ฉบับ 

2.  สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

3.  สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท ั่วก ัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   23   กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 
                                                                                
                                                              
 

        (รองศาสตราจารย ดร.ชาติชาย อ ิสรัมย)  

รองอธ ิการบดีฝายก ิจการนักศ ึกษา ปฏ ิบัติหนาท ี่แทน

รองอธ ิการบดี ว ิทยาเขตชลบุรี 
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