
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

   เรื่อง  ผอ่นผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑  

--------------------------------- 

             นักศึกษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑) และมีอายุไม่เกิน     

๒๖ ปีบริบูรณ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความประสงค์จะ

ยื่นเรื่องผ่อนผันการตรวจเลอืกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  ๑. เข้าอ่านประกาศแนวปฏิบัติและกรอกข้อมูลที่ www.phrae.mju.ac.th 

  ๒. โหลดเอกสาร แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร            

กองประจ าการ  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๑  กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานและน ามายื่นเรื่อง

ขอผอ่นผันที่ก าหนด 

  ๓. หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องผ่อนผัน รายการละ ๒ แผ่น พร้อมลงลายมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

   ๓.๑ แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แบบค ารอ้ง บ-รด-๐๐๑) 

   ๓.๒ ส าเนาใบส าคัญ (สด.๙)  

   ๓.๓ ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) 

   ๓.๔ ส าเนาบัตรประชาชน 

   ๓.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   ๓.๖ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

   ๓.๗ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล (ถ้ามี) 

   ๓.๘ ส าเนาใบส าคัญ (สด.๑๐) กรณีย้ายภูมิล าเนาทหาร 

   ๓.๙ ส าเนาใบส าคัญ (สด.๔๓) กรณีเคยผอ่นผันและได้ย้ายสถานศกึษา  

  ๔.ติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ พร้อมยื่น

เอกสารหลักฐานด้วยตนเอง วันจันทร์ที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันศุกร์ที่  ๒๘ ธันาคม ๒๕๖๑              

ณ หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร งานพัฒนานักศึกษา อาคารน าชัยทนุผล ช้ัน ๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกียรต ิตั้งแต ่เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น. 

  ๕.นักศึกษาที่ไม่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ    

ตามวัน เวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสทิธิ์การขอผ่อนผัน 

        ๖.นักศึกษา ... 

http://www.phrae.mju.ac.th/


-๒- 

 

  ๖.นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ    

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ให้มารายงานตัว เพื่อตรวจสอบสถานะการขอผ่อนผัน ตามวัน 

เวลา  ที่ก าหนด หากพ้นระยะเวลาถือว่าสละสทิธิ์การขอผ่อนผัน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

   ๖.๑ ให้ตรวจสอบรายซื่อได้ที่ หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร งานพัฒนานักศึกษา 

อาคารน าชัยทนุผล ช้ัน ๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น. หรอื หนา้เว็ปไซด์ www.phrae.mju.ac.th 

   ๖.๒ แบบฟอร์มรายงานตัวขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง

ประจ าการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แบบค ารอ้ง บ-รด-๐๐๒) 

   ๖.๓ หลักฐานส าเนาใบส าคัญ สด.๔๓ 

   ๖.๔ หลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

   ๖.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

  ๗.สอบถามข้อมูลเพิ่ ม เติมที่  หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร งานพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร ่เฉลิมพระเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๔ ๘๕๙๓-๕ ต่อ ๖๑๑๒ 
 

  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

       (อาจารย์ ดร.ศุกรี  อยู่สูข) 

         คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phrae.mju.ac.th/


บ-รด-๐๐๑ 

แบบค ำร้องขอผ่อนผนักำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 
                มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
วนัที่............เดือน..............................พ.ศ........... 

 

 

เร่ือง    ขอผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ   
 

เรียน    คณบดีมหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย   ๑. หลกัฐานส าเนาใบส าคญั สด.๙     จ านวน    ๒   ชุด 
  ๒.หลกัฐานส าเนาหมายเรียกเขา้รับราชการทหาร สด. ๓๕       จ านวน    ๒   ชุด 
  ๓.หลกัฐานส าเนาทะเบียนบา้น (ท่ีเดิม)    จ านวน    ๒   ชุด 
  ๔.หลกัฐานส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    จ านวน    ๒   ชุด 
  ๕. หลกัฐานส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา    จ านวน    ๒   ชุด   
 

  ดว้ยขา้พเจา้นาย.......................................................นามสกุล..................................................     
เป็นนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี.....................สาขาวชิา.......................................................................................
รหสัประจ าตวันกัศึกษา...................................เกิดวนัท่ี.............เดือน...................................พ.ศ.......................    
ปัจุบนัอาย.ุ.............ปี เบอร์โทร...............................................ท่ีอยูต่ามภูมิล าเนาทหารบา้นเลขท่ี......................    
หมู่ท่ี..............ถนน.............................ต  าบล/แขวง...............………….......อ าเภอ/เขต.......................................  
จงัหวดั..................................... .....รหสัไปรษณีย.์..................................ไดรั้บหมายเรียกใหเ้ขา้รับการตรวจเลือก
รับราชการทหารจงัหวดัทหารบก........................................................................    

มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการขอผ่อนผนัการคดัเลือกเขา้รับราชการทหาร
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ในคร้ังน้ีดว้ย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 

                   ลงช่ือ......................................................... 
       (………………………....................) 

ค ำรับรองอำจำรย์ทีป่รึกษำ 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ นาย..........................................................นามสกุล........................................
เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จริงตามแบบค าร้องทุกประการ 
 
บ 

         ลงช่ือ......................................................... 
                            (………………………....................) 

                      อาจารยท่ี์ปรึกษา 
ผูต้รวจสอบเอกสาร 

วา่ท่ี ร.ท 
 (พีระสนัต ์ กระต่ายทอง) 

ทราบ / ด าเนินการ 
 

(ดร.ศุกรี  อยูสุ่ข) 
คณบดีมหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 



บ-รด-๐๐๒ 

แบบค ำร้องขอผ่อนผนักำรเข้ำรับรำชกำรทหำร 
มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
วนัที่............เดือน..............................พ.ศ........... 

 

 

เร่ือง    ขอรายงานตวัผอ่นผนัการตรวจเลือกเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ   
 

เรียน    คณบดีมหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย   ๑. หลกัฐานส าเนาใบส าคญั สด.๔๓    จ านวน    ๒   ชุด 
  ๒.หลกัฐานส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    จ านวน    ๒   ชุด 
  ๓.หลกัฐานส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา    จ านวน    ๒   ชุด   
    
 

  ดว้ยขา้พเจา้นาย.......................................................นามสกุล....................................................    
เป็นนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี................สาขาวชิา..........................................................รหสัประจ าตวันกัศึกษา
..................................…......เกิดวนัท่ี.............เดือน...................................พ.ศ......................ปัจุบนัอาย.ุ.............ปี 
เบอร์โทร.........................................ท่ีอยูต่ามภูมิล าเนาทหารบา้นเลขท่ี................หมู่ท่ี...................... ต าบล/แขวง
...............……….อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์...................... 
ไดข้อผอ่นผนัเขา้รับการตรวจเลือกรับราชการทหารจงัหวดัทหารบก...................................................................... 
เม่ือวนัท่ี.................เดือน..................................พ.ศ..........................ณ ส านกังานสัสดี...........................................    

มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการขอผ่อนผนัการคดัเลือกเขา้รับราชการทหาร
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ในคร้ังน้ีดว้ย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 

                   ลงช่ือ......................................................... 
       (………………………....................) 

ค ำรับรองอำจำรย์ทีป่รึกษำ 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ นาย...........................................................................……………..…............
เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จริงตามแบบค าร้องทุกประการ 
 
บ 

            ลงช่ือ......................................................... 
                               (………………………....................) 

                     อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

 ผูต้รวจสอบเอกสาร 
วา่ท่ี ร.ท 

 (พีระสนัต ์ กระต่ายทอง) 

ทราบ / ด าเนินการ 
 

(ดร.ศุกรี  อยูสุ่ข) 
คณบดีมหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 


