
อนุมัติ  -  ส่งข่าวได้ 
        รับค าสั่ง จก.กพ.ทบ. 
   พ.อ. 
        รอง จก.กพ.ทบ.(    )  
                    พ.ค.๕๕ 

 

  
กระดาษเขียนข่าว 

                                                     ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 
บบ สส.๖                                                                                                             ที ่…………..……………… 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร 
ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ หมู่ วัน-เวลา ๒๓ มิ.ย.๕๘ ค าแนะน า 
จาก     กพ.ทบ. หมู่/ค า 
ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ. ขว.ทบ. ยก.ทบ. กบ.ทบ. กร.ทบ. สปช.ทบ. สบ.ทบ. กง.ทบ.   
                สห.ทบ. สก.ทบ. จบ. นรด. สวพ.ทบ. สตน.ทบ. พล.ป. นปอ. ขกท.  
                กช. สพ.ทบ. สส. พบ. ขส.ทบ. พธ.ทบ. ยย.ทบ. กส.ทบ. วศ.ทบ. ทภ.๑  
                ทภ.๒ ทภ.๓ ทภ.๔ ทน.๑ ทน.๒ ทน.๓ ทน.๔ นสศ. รร.จปร. ยศ.ทบ.  
                ศบบ. สธน.ทบ. สสน.บก.ทบ. ศสพ. ศร. ศม. ศป. พล.๑ รอ. พล.ร.๒รอ.  
                 พล.ร.๓ พล.ร.๔ พล.ร.๕ พล.ร.๖ พล.ร.๗ พล.ร.๙ พล.ร.๑๑ พล.ร.๑๕  
                 พล.ม.๑ พล.ม.๒ รอ. พล.ม.๓ พล.ปตอ. พล.ช. พล.รพศ.๑ พล.พัฒนา ๑  
                 พล.พัฒนา ๒ พล.พัฒนา ๓ พล.พัฒนา ๔ บชร.๑ บชร.๒ บชร.๓ บชร.๔  
                 มทบ.๑๑ มทบ.๑๒ มทบ.๑๓ มทบ.๑๔ มทบ.๑๕ มทบ.๒๑ มทบ.๒๒ 
                 มทบ.๒๓ มทบ.๒๔ มทบ.๓๑ มทบ.๓๒ มทบ.๓๓ มทบ.๔๑ มทบ.๔๒  
                 จทบ.ก.จ. จทบ.ร.บ. จทบ.ส.ก. จทบ.ส.บ. จทบ.ส.ร. จทบ.บ.ร. จทบ.ร.อ.  
                 จทบ.ล.ย. จทบ.น.พ. จทบ.ส.น. จทบ.พ.ล. จทบ.ต.ก. จทบ.พ.ช   
                 จทบ.น.น. จทบ.พ.ย.จทบ.อ.ต. จทบ.ช.ร. จทบ.ช.พ. จทบ.ส.ฎ. จทบ.ป.น.  
                 จทบ.ท.ส. กพ.ทบ.(กธก.ฯ กวค.ฯ กตพ.ฯ กสท.ฯ) สทบ. ททบ. 

ประเภทเอกสาร 
 
 

ผู้รับทราบ    สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑) สง.รอง เสธ.ทบ.(๑) ที่ของผู้ให้ข่าว  
กห ๐๔๐๑/๖๕๔ 

 ด้วย กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  แจ้งให้ทราบว่า
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ  
และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ  (พลอาสาสมคัร) 
จ านวนมาก โดยมีก าหนดการรับสมัคร  ดังนี้ 

 ๑. พลอาสาสมัคร (ชาย) 
  ๑.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๕๘ – ๑๕ ก.ย.๕๘ 
  ๑.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา        

ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘ – ๑๔ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น) 

 ๒. พลอาสาสมัคร (หญิง) 
  ๒.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๖ ก.ย.๕๘ 
  ๒.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา        

ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ – ๑๖ ก.ย.๕๘ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
(ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น) 
 
หน้า   ๑   ใน   ๒   หน้า 

อ้างถึงข่าว 
         จัดประเภทเอกสาร 
       จัด            ไม่ 

ช่ือผู้เขียนข่าว                   หน่วย              โทร. 
 

 
 
 

รับเมื่อ วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

ส่ง
เสร็จ 

วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 

  

-ส าเนาคู่ฉบับ- 

ด่วนมาก 



 
 

กระดาษเขียนข่าว 
                                                     ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

บบ สส.๖                                                                                                             ที ่…………..……………… 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร 
ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ หมู่ วัน-เวลา                  ค าแนะน า 
จาก   หมู่/ค า 
ถึงผู้รับปฏิบัติ  
 

ประเภทเอกสาร 

ผู้รับทราบ     ที่ของผู้ให้ข่าว  
กห ๐๔๐๑/ 

  
 ๓. ขอให้หน่วยประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพลและครอบครัวทราบด้วย 
 ๔. สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๔๕๖-๙๔๕๒ ๐-๒๓๕๖-๐๘๙๓ และ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร ฯ ที่เว็บไซต์ กพ.ทบ. http://dop.rta.mi.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หน้า   ๒   ใน   ๒   หน้า 

อ้างถึงข่าว 
         จัดประเภทเอกสาร 
       จัด            ไม่ 

ช่ือผู้เขียนข่าว                   หน่วย              โทร. 
พล.ท.สุรเดช  เฟ่ืองเจริญ กพ.ทบ. ๐-๒๒๙๗-๘๒๑๙ 

 
 
 

รับเมื่อ วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

ส่ง
เสร็จ 

วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 

พ.อ. 
       ผอ.กอง กพ.ทบ. 
     นายทหารอนุมัติข่าว  

อนุมัติ  -  ส่งข่าวได้ 
   พล.ท. 
            จก.กพ.ทบ.  
                มิ.ย.๕๘ 

 

พ.ท........................................ร่าง/พิมพ.์................มิ.ย.๕๘ 
พ.อ.............................................ตรวจ...................มิ.ย.๕๘ 
พ.อ.............................................ตรวจ...................มิ.ย.๕๘ 
พล.ต...........................................ตรวจ..................มิ.ย.๕๘ 
พล.ต...........................................ตรวจ..................มิ.ย.๕๘ 
 
 
 

http://dop.rta.mi.th/









