กระดาษเขียนขาว
แบบ สส.๖
ทบ.๔๖๓ - ๐๐๗
สําหรับเจาหนาที่ศูนยการสื่อสาร..................................................................................................................
หมู" วัน เวลา
คําแนะนํา
ความเร"งด"วน-ผูรับปฏิบัติ ความเร"งด"วน - ผูรับทราบ
ธ.ค. ๕๙
จาก ผบ.รร.จปร.
หมู"/คํา
ถึงผูรับปฏิบัติ ลก.ทบ., ลก.สป., ลก.บก.ทท., มทภ.๑, มทภ.๒, มทภ.๓, มทภ.๔, ผบ.นสศ.,
ผบ.นปอ., จก.กช., จก.สพ.ทบ., จก.สส., จก.พบ., จก.พธ.ทบ., จก.ยศ.ทบ.,
ผบ.นรด., จก.กพ.ทบ., จก.ขว.ทบ., จก.ยก.ทบ., จก.กบ.ทบ., จก.กร.ทบ.,
จก.สบ.ทบ., จก.กง.ทบ., จก.สห.ทบ., จก.จบ., จก.สก.ทบ., ผอ.สวพ.ทบ.,
ที่ของผูใหข"าว
ผอ.สตน.ทบ., จก.ขส.ทบ., จก.ยย.ทบ., จก.กส.ทบ.,จก.วศ.ทบ.,ผบ.ขกท.
ที่ กห ๐๔๖๐/
ผูรับทราบ ๑. อางถึง
๑.๑ ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต"งตั้งนายทหารพิเศษ ลง ๒๕ ก.พ. ๕๙
๑.๒ ประกาศ กห. เรื่อง แต"งตั้งนายทหารพิเศษ ลง ๘ ก.ย. ๕๙

ดวนทีส่ ุด

๒. ตามอางถึง มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แต"งตั้งใหนายทหารสัญญาบัตรเปAนนายทหาร
พิ เศษประจํ า กรม นนร.รอ.รร.จปร. (วาระ ต.ค.๕๘ และ วาระ เม.ย.๕๙) รวมทั้ งสิ้ น ๑๖๙ นาย ในการนี้ รร.จปร.
ไดจั ด งานวั นรํ าลึ กวั นเสด็ จฯ ทรงเปF ด รร.นายรอยชั้ นมั ธยม ครบรอบ ๑๐๗ ปG ในวั นจั นทรที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙
ตั้ งแต" เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๓๐ และไดมี ห นั ง สื อ เชิ ญ นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ไ ดรั บ โปรดเกลาฯ เปA น น.พิ เ ศษฯ
ร"วมงานและเขารับพระราชทานของที่ระลึกในฐานะนายทหารพิเศษประจํา กรม นนร.รอ.รร.จปร. โดยกําหนด
ลงทะเบี ย น ณ บริ เ วณหนาหอประชุ ม รร.จปร. ตั้ งแต" เวลา ๐๗๓๐ - ๐๘๑๕ ซั กซอมการเขารั บพระราชทาน และ
ร"วมงานตามกํ าหนดการที่แนบ การแต"งกาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว หมวกทรงหมอตาล
(พรอมประดับเครื่องหมาย ภปร.)
๓. จึ งขอความร" ว มมื อจากหน" ว ยของท" านไดช" ว ยตรวจสอบบั ญชี ร ายชื่ อนายทหารพิ เศษประจํ า
กรม นนร.รอ.รร.จปร. ที่ ไดรับโปรดเกลาฯ และแจงใหผูเกี่ยวของในหน"วยบังคับ บัญชาทราบ ทั้งนี้ รร.จปร.
ไดเผยแพร"ทางเว็ปไซด รร.จปร. www.crma.ac.th ไวแลว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
อนุมัติ – ส"งข"าวได
พ.อ.
( ปSญญา ตุรงคเรือง )
รอง เสธ.รร.จปร. ทําการแทน
ผบ.รร.จปร.
หนาที่ ๑ ใน ๑ หนา

(
วันที่
สําหรับพนักงาน

รับเมื่อ

เวลา

อางถึงข"าว
ชื่อผูเขียนข"าว
พ.ท.ชาติกลา ชัยพัฒน
จัดประเภทเอกสาร
) จัด
( / ) ไม"จัด
ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนัก
งาน

วันที่ เวลา
ส"งเสร็จ

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนัก
งาน

หน"วย
รร.จปร.

โทร.
๖๒๑๑๒

รับรองว"าเปAนข"าวราชการ
พ.อ.
นายทหารอนุมัติข"าว
ผอ.กกพ.รร.จปร.
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๒. ตามอางถึง มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แต"งตั้งใหนายทหารสัญญาบัตรเปAนนายทหาร
พิ เศษประจํ า กรม นนร.รอ.รร.จปร. (วาระ ต.ค.๕๘ และ วาระ เม.ย.๕๙) รวมทั้ งสิ้ น ๑๖๙ นาย ในการนี้ รร.จปร.
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