0234/2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง วิธีการขอผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งอยูระหวาง
การศึกษาเรียนรู ประจําปการศึกษา 2558

------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดําเนินการผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการระหวาง
การศึกษาเรียนรู สําหรับนักศึกษาชาย ของมหาวิทยาลัย ผูมีความประสงคขอผอนผันเขารับราชการเปนทหารกอง
ประจําการระหวางการศึกษาเรียนรู
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และขอ 3 (1) แหงกฎกระทรวงการผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการแกบุคคลซึ่งอยูระหวางการศึกษา
หรือเรียนรู พ.ศ.2549 จึงประกาศวิธีการขอผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยซึ่งอยูระหวางการศึกษาเรียนรู ประจําปการศึกษา 2558 ดังตอไปนี้
1. ผูมีสิทธิ์ขอผอนผัน เปนนักศึกษาชาย มีสัญชาติไทย เปนผูลงบัญชีเปนทหารกองเกิน และเกิดในป
พ.ศ. 2538 (อายุยางเขา 21 ป) หรือ
-ผูที่เคยทําผอนผันมาแลวที่ยายมาจากสถานศึกษาอื่น
-ผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สอบเขามาใหม
-ซึ่งอายุไมเกิน 26 ป บริบูรณ (เกิดป พ.ศ.2533 - 2538)
ใหนักศึกษายื่นคําขอผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการและเอกสารประกอบเพื่อขอรับการผอนผันฯ ไดที่
งานวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ในระหวางวันที่ 26 ตุลาคม 2558 - 31 มกราคม
2559 ในวันและเวลาราชการ
2. เอกสารที่ใชยื่นประกอบคําขอผอนผันฯ
2.1 คํารองทั่วไป (แบบคําขอผอนผันทหารฯ)
จํานวน 1 ฉบับ
2.2 สําเนาใบสําคัญทหาร (แบบ สด.9)
จํานวน 2 แผน
2.3 สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
จํานวน 2 แผน
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 2 แผน
2.5 สําเนาทะเบียนบาน (ตามภูมิลําเนาทหาร)
จํานวน 2 แผน
2.6 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
จํานวน 2 แผน
2.7 สําเนา สด.43 (ในกรณีที่เคยผอนผันฯแตไดยายสถานศึกษามา) จํานวน 1 แผน
2.8 ใบแสดงผลการเรียน (พิมพจากระบบบริการการศึกษา)
จํานวน 1 แผน
(เอกสารสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ)

ใหนักศึกษาผูมสี ิทธิ์ และมีความประสงคขอผอนผันเตรียมเอกสาร และดําเนินการติดตอขอผอนผันฯ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในประกาศนี้โดยเครงครัด ขั้นตอนตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายประกาศนี้ หากพน
กําหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะไมดําเนินการใหไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นายนพรัตน พันธุวาป
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง วิธีการขอผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งอยูระหวาง
การศึกษาเรียนรู ประจําปการศึกษา 2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ให นักศึกษาที่มีสิทธิ์ต ามกฎกระทรวงฯ และมีค วามประสงคจะขอผ อนผันเข ารั บราชการเปน ทหารกอง
ประจําการฯ ประจําการศึกษา 2558 ดําเนินการใหครบทุกขั้นตอนตามรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นแบบคําขอ และเอกสารตอมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1. ใหนักศึกษาเขียนแบบคําขอผอนผันทหารฯ (ใชแบบคํารองทั่วไป)
2. ใหนักศึกษารวบรวมเอกสารใหครบถวน พรอมกับใหรับรองสําเนาถูกตอง ประกอบดวย
2.1 สําเนาใบสําคัญทหาร (แบบ สด.๙)
จํานวน 2 แผน
2.2 สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จํานวน 2 แผน (รับจากสัสดีอําเภอตามภูมิลําเนาทหาร หรือ จากเจาหนาที่ในขบวนการผอนผันทหารฯในปที่ผานมา)
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 2 แผน
2.4 สําเนาทะเบียนบาน (ตามภูมิลําเนาทหาร)
จํานวน 2 แผน
2.5 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และอื่นๆ (ถามี) จํานวน 2 แผน
2.6 สําเนา สด.43 (ในกรณีที่เคยผอนผันฯแตไดยายสถานศึกษามา) จํานวน 1 แผน
2.7 ใบแสดงผลการเรียน (พิมพจากระบบบริการการศึกษา) จํานวน 1 แผน
3. ใหนักศึกษาเสนอคําขอผอนผันทหารฯพรอมเอกสารประกอบตออาจารยทปี่ รึกษาเพื่อลงนาม
รับรองในแบบคําขอผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการฯ
4. ใหนักศึกษานําสงแบบคําขอผอนผันทหารฯ พรอมกับเอกสารประกอบทีด่ ําเนินการครบถวน
ขางตน ตอเจาหนาทีไ่ ด ดังนี้
4.1 นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย ยื่นตอเจาหนาที่
งานวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ภายในวัน เวลา ที่กําหนดตามประกาศนี้
4.2 นักศึกษาภาคปกติ หรื อ ภาคพิเศษ ศูนยการศึ กษามหาวิทยาลัยราชภั ฏเลยจังหวั ด
ขอนแกน ยื่นตอเจาหนาที่ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน หองธุรการ อาคาร 2 (หอง 202)
ภายในวัน เวลา ที่กําหนดตามประกาศนี้ เพื่อที่จะไดนําสงตองานวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินการ
ตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การประชุมเพื่อลงทะเบียนผอนผันทหารฯ และรับฝงคําชี้แจง
1. กําหนดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เขารวมประชุมเพื่อลงทะเบียนขอ
ผอนผันทหารฯ รับทราบขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน สิทธิของผูขอรับการผอนผันทหารฯ และการดําเนินงานอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ ซึ่งอยูระหวางการศึกษาเรียนรู ประจําปการศึกษา
2558 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ 2559 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล
2.นักศึกษาภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแกน

ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบประสานจัดการประชุมอีกครั้ง ทั้งนี้ ตองใหแลวเสร็จกอนวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศรายชื่อ นัก ศึก ษาผูมีสิท ธิ์ได รับ การพิ จารณาผ อนผัน ทหารฯ มหาวิ ทยาลั ยจะ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ผอนผันทหารฯ ภายหลังการประชุมฯ (วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559) ที่บอรดประชาสัมพันธหนา
หองกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญการ และทางเว็บไซด www.lru.ac.th และ www.std.lru.ac.th
ขั้นตอนที่ 4 การไปรายงานตัวเพื่อขอผอนผันการตรวจเลือกฯ
ใหนักศึ กษาที่ มีรายชื่ อและเป นผู มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาผ อนผันฯ ของมหาวิ ทยาลั ย ไปรายงานตั วต อ
เจาหนาที่ ณ สถานที่ทําการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารฯ ใน วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในหมายเรียกฯ (สด.
35) หากไมไปถือวามีความผิดตามกฎกระทรวงฯ และนักศึกษาผูนั้นจะไมไดรับสิทธิ์ของการขอผอนผันเขารับ
ราชการเปนทหารกองประจําการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ไดทงี่ านวิชาการทหาร กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพทสายตรง 0–
4283–5239 , 042-835224-8 ตอ 41150 ในวัน เวลาทําการ

