ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------------------นัก ศึก ษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑) และมีอายุไม่เกิน
๒๖ ปีบริบูรณ์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความประสงค์จะ
ยื่นเรื่องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑. เข้าอ่านประกาศแนวปฏิบัติและกรอกข้อมูลที่ www.phrae.mju.ac.th
๒. โหลดเอกสาร แบบฟอร์ ม ขอผ่ อ นผั น การตรวจเลื อ กเข้ า รั บ ราชการทหาร
กองประจาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานและนามายื่นเรื่อง
ขอผ่อนผันที่กาหนด
๓. หลั กฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่ องผ่อนผัน รายการละ ๒ แผ่น พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๓.๑ แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แบบคาร้อง บ-รด-๐๐๑)
๓.๒ สาเนาใบสาคัญ (สด.๙)
๓.๓ สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
๓.๔ สาเนาบัตรประชาชน
๓.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
๓.๖ สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
๓.๗ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล (ถ้ามี)
๓.๘ สาเนาใบสาคัญ (สด.๑๐) กรณีย้ายภูมิลาเนาทหาร
๓.๙ สาเนาใบสาคัญ (สด.๔๓) กรณีเคยผ่อนผันและได้ย้ายสถานศึกษา
๔.ติ ด ต่ อ ขอผ่ อ นผั น การตรวจเลื อ กเข้า รับ ราชการทหารกองประจ าการ พร้อ มยื่ น
เอกสารหลั ก ฐานด้ ว ยตนเอง วั น จั น ทร์ ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๘ ธั น าคม ๒๕๖๑
ณ หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร งานพัฒนานักศึกษา อาคารนาชัยทนุผล ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น.
๕.นักศึกษาที่ไม่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผัน
๖.นักศึกษา ...

-๒๖.นัก ศึก ษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ให้มารายงานตัว เพื่อตรวจสอบสถานะการขอผ่อนผัน ตามวัน
เวลา ที่กาหนด หากพ้นระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖.๑ ให้ตรวจสอบรายซื่อได้ที่ หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร งานพัฒนานักศึกษา
อาคารนาชัยทนุผล ชั้น ๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น. หรือ หน้าเว็ปไซด์ www.phrae.mju.ac.th
๖.๒ แบบฟอร์มรายงานตัวขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง
ประจาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แบบคาร้อง บ-รด-๐๐๒)
๖.๓ หลักฐานสาเนาใบสาคัญ สด.๔๓
๖.๔ หลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๖.๕ สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
๗ .สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ หน่ ว ยนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๔ ๘๕๙๓-๕ ต่อ ๖๑๑๒
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สูข)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

บ-รด-๐๐๑

แบบคำร้ องขอผ่อนผันกำรเข้ ำรับรำชกำรทหำร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วันที่............เดือน..............................พ.ศ...........
เรื่ อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
เรียน คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วย ๑. หลักฐานสาเนาใบสาคัญ สด.๙
๒.หลักฐานสาเนาหมายเรี ยกเข้ารับราชการทหาร สด. ๓๕
๓.หลักฐานสาเนาทะเบียนบ้าน (ที่เดิม)
๔.หลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๕. หลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒
๒
๒
๒
๒

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ด้วยข้าพเจ้านาย.......................................................นามสกุล..................................................
เป็ นนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่.....................สาขาวิชา.......................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา...................................เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ.......................
ปัจุบนั อายุ..............ปี เบอร์โทร...............................................ที่อยูต่ ามภูมิลาเนาทหารบ้านเลขที่......................
หมู่ที่..............ถนน.............................ตาบล/แขวง...............………….......อาเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..................................... .....รหัสไปรษณี ย.์ ..................................ได้รับหมายเรี ยกให้เข้ารับการตรวจเลือก
รับราชการทหารจังหวัดทหารบก........................................................................
มีความประสงค์ขอให้มหาวิ ทยาลัยฯ ดาเนิ นการขอผ่อนผันการคัดเลื อกเข้ารับราชการทหาร
ให้แก่ขา้ พเจ้าในครั้งนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.........................................................
(………………………....................)
คำรับรองอำจำรย์ ทปี่ รึกษำ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย..........................................................นามสกุล........................................
เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จริ งตามแบบคาร้องทุกประการ
บ

ทราบ / ดาเนินการ
(ดร.ศุกรี อยูส่ ุ ข)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ลงชื่อ.........................................................
(………………………....................)
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ผูต้ รวจสอบเอกสาร
ว่าที่ ร.ท
(พีระสันต์ กระต่ายทอง)

บ-รด-๐๐๒

แบบคำร้ องขอผ่อนผันกำรเข้ ำรับรำชกำรทหำร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วันที่............เดือน..............................พ.ศ...........
เรื่ อง ขอรายงานตัวผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
เรียน คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วย ๑. หลักฐานสาเนาใบสาคัญ สด.๔๓
๒.หลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๓.หลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา

จานวน ๒ ชุด
จานวน ๒ ชุด
จานวน ๒ ชุด

ด้วยข้าพเจ้านาย.......................................................นามสกุล....................................................
เป็ นนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่................สาขาวิชา..........................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา
..................................…......เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ......................ปัจุบนั อายุ..............ปี
เบอร์โทร.........................................ที่อยูต่ ามภูมิลาเนาทหารบ้านเลขที่................หมู่ที่...................... ตาบล/แขวง
...............……….อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................
ได้ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหารจังหวัดทหารบก......................................................................
เมื่อวันที่.................เดือน..................................พ.ศ..........................ณ สานักงานสัสดี...........................................
มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดาเนิ นการขอผ่อนผันการคัดเลื อกเข้ารับราชการทหาร
ให้แก่ขา้ พเจ้าในครั้งนี้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.........................................................
(………………………....................)
คำรับรองอำจำรย์ ทปี่ รึกษำ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย...........................................................................……………..…............
เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จริ งตามแบบคาร้องทุกประการ
บ

ทราบ / ดาเนินการ
(ดร.ศุกรี อยูส่ ุ ข)
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ลงชื่อ.........................................................
(………………………....................)
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ผูต้ รวจสอบเอกสาร
ว่าที่ ร.ท
(พีระสันต์ กระต่ายทอง)

