- สำเนำคู่ฉบับ -

ทบ.๔๖๓–๐๐๗
ที่ …………………….

กระดาษเขียนข่าว
แบบ สส.๖
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์กำรสื่อสำร

ด่ความเร่
วนที
ส
่
ด
ุ
งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ

.
.
หมู่ วัน – เวลา

พ.ค. 61

จาก
จก.ยศ.ทบ.
ถึงผู้รับปฏิบัติ ผบ.ป.72 พัน.721, ผบ.ปตอ.1 พัน.3, ผบ.ปตอ.2 พัน.1, ผบ.ปตอ.2 พัน.4,
ผบ.ร.14 พัน.3, ผบ.ร.4 พัน.1, ผบ.ป.พัน.17 พล.ร.7, ผบ.พัน.ขส.1 กรม ขส.รอ.,
ผบ.พัน.รร.ขส.ขส.ทบ., ผบ.พัน.ช.คมศ.พล.ช., ผบ.พัน.กช., ผบ.พัน.รร.ช.กช.,
ผบ.พัน.รร.พธ.พธ.ทบ., ผบ.พัน.รร.กส.กส.ทบ., ผบ.กอง พธ.สกอ.
ผบ.พัน.รร.สพ.สพ.ทบ., ผบ.พัน.ร.นรด., ผบ.ป.72 พัน.722, ผบ.พัน.ศม.,
ผบ.พัน.รร.ม.ศม., ผบ.พัน.ศร., ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร., ผบ.ป.71 พัน.712,
ผบ.พัน.ศบบ., ผบ.พัน.รร.การบิน ทบ., ผบ.พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1,
ผบ.พัน.สห.11, ผบ.พัน.พัฒนา 1, ผบ.ช.พัน.52 ช.1 รอ., ผบ.ร.111 พัน.1,
ผบ.ร.111 พัน.2, ผบ.ป.2 พัน.102 รอ., ผบ.ร.12 พัน.1 รอ., ผบ.ร.2 พัน.3 รอ.,
ผบ.ร.21 พัน.3 รอ., ผบ.พัน.ขส.กรม.สน.พล.ร.9, ผบ.ช.พัน.9 พล.ร.9,
ผบ.ป.9 พัน.109, ผบ.ป.72 พัน.723, ผบ.ป.9 พัน.9, ผบ.ร.29 พัน.1,
ผบ.ร.29 พัน.3, ผบ.ร.9 พัน.1, ผบ.พัน.รร.ร.ศร., ผบ.ม.7 พัน.8, ผบ.ป.3 พัน.103,
ผบ.ป.3 พัน.13, ผบ.ร.3 พัน.1, ผบ.ร.3 พัน.2, ผบ.ป.6 พัน.106, ผบ.ร.16 พัน.1,
ผบ.ร.16 พัน.2, ผบ.ร.6 พัน.3, ผบ.พัน.ขส.24 บชร.4, ผบ.พัน.พัฒนา 3,
ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1, ผบ.ร.17 พัน.3, ผบ.พัน.สร.8, ผบ.ม.2 พัน.10,
ผบ.ม.3 พัน.13, ผบ.ม.3 พัน.18, ผบ.ม.3 พัน.26,ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4,
ผบ.ป.4 พัน.4, ผบ.ร.4 พัน.3, ผบ.ร.17 พัน.2, ผบ.ร.152 พัน.2, ผบ.ช.พัน.401
พล.พัฒนา 4, ผบ.ร.151 พัน.2, ผบ.ร.151 พัน.3, ผบ.ร.152 พัน.1, ผบ.ร.153 พัน.1,
ผบ.ช.พัน.5 พล.ร.5, ผบ.ป.5 พัน.105, ผบ.ร.5 พัน.1, ผบ.ร.5 พัน.3, ผบ.พัน.ปจว.,
ผบ.ม.6 พัน.21, ผบ.พัน.รพศ.ศสพ., ผบ.ร.6 พัน.2, ผบ.พัน.รร.สพศ.ศสพ.

คาแนะนา
หมู/่ คา
ประเภทเอกสาร
ที่ของผู้ให้ข่าว
กห ๐๔๖๑/

หน้า ๑ ใน 2 หน้า อ้างถึงข่าว
ชื่อผู้เขียนข่าว
หน่วย
โทร.
จัดประเภทเอกสาร
 จัด
 ไม่
สาหรับ รับ วันที่ เวลา ระบบ ชื่อ ส่ง วันที่ เวลา ระบบ ชื่อ ขอรับรองว่าเป็นข่าวราชการทหาร
พนัก เมื่อ
เครื่อง พนัก เสร็จ
เครื่อง พนัก
งาน
สื่อสาร งาน
สื่อสาร งาน

ทบ.๔๖๓–๐๐๗
ที่ …………………….

กระดาษเขียนข่าว
แบบ สส.๖
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์กำรสื่อสำร

.
.

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ หมู่ วัน – เวลา
จาก
ถึงผู้รับปฏิบัติ
ผู้รับทราบ

คาแนะนา
หมู/่ คา
ประเภทเอกสาร

กพ.ทบ., ยก.ทบ., ทภ.1, ทภ.2, ทภ.3, ทภ.4, พล.1 รอ., พล.ร.2 รอ.,
พล.ร.3, พล.ร.4, พล.ร.5, พล.ร.6, พล.ร.7, พล.ร.9, พล.ร.11, พล.ร.15,
นรด., นสศ., ศสพ., พล.ม.1, พล.ม.3, นปอ.,พล.ปตอ., พล.ป., พล.ช., กช.,
ศร., ศม., ขส.ทบ., สพ.ทบ., พธ.ทบ., กส.ทบ., มทบ.11, บชร. 1, บชร.4,
พล.พัฒนา 1, พล.พัฒนา 3, พล.พัฒนา 4, รร.จปร., ศบบ.

1. อ้างถึง
1.1 หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0403/9164 ลง 27 ก.ค.49
1.2 หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห 0401/198 ลง 16 ม.ค.50
2. ยศ.ทบ. กาหนดอบรมผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ของ ทบ. รุ่นที่ 14 ประจาปี
งบประมาณ 2561 ห้วงตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มิ.ย. 61 ณ รร.สธ.ทบ.
3. ให้ผู้บังคับหน่วยรายงานตัวเข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 4 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 0800-0830
ณ รร.สธ.ทบ. การแต่งกาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ และ
ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้ารับการอบรม ได้ทาง http://radd-atc.com/patitin_17.html
4. กรุณาตอบรับการเข้ารับการอบรมฯ ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 61 รายละเอียดประสานได้โดยตรง
กับ พ.อ.พนาพันธ์ คงพินิจ ตาแหน่ง หน.ยศ.ทบ. โทร 0-9249-7575-5, 89109

รอง จก.ยศ.ทบ.

หน้า 2 ใน 2 หน้า อ้างถึงข่าว
จัดประเภทเอกสาร
 จัด
 ไม่
สาหรับ รับ วันที่ เวลา ระบบ วันที่ เวลา
พนัก เมื่อ
เครื่อง
งาน
สื่อสาร

ชื่อผู้เขียนข่าว
พ.อ.พนาพันธ์ คงพินิจ
หน.ยศ.ทบ.
วันที่ เวลา ระบบ ชื่อ
เครื่อง พนัก
สื่อสาร งาน

หน่วย
ยศ.ทบ.

โทร.
ทบ. ๘๙๑๐9

ขอรับรองว่าเป็นข่าวราชการทหาร

พ.อ.
(กัณห์ สถิตยุทธการ)
นายทหารอนุมัติข่าว

