- สําเนาคูฉบับ - สําเนาคฉบับ

กระดาษเขียนขาว

ทบ.๔๖๓ - ๐๐๗
แบบ สส.๖
ที่.................................
สําหรับเจาหนาที่ศูนยการสื่อสาร................................................................................................................................

ดวนมาก

๑ ก.ย. ๖๐ คําแนะนํา
หมู / คํา
ประเภทเอกสาร
สลก.ทบ., กพ.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., สก.ทบ.,
ที่ของผูใหขาว
ดย.ทบ., กง.ทบ., สห.ทบ., จบ., สธน.ทบ., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., ศซบ.ทบ., กช., ที่ กห ๐๔๒๑/ 5498
กองธุรการ สบ.ทบ., สส., พธ.ทบ., ขส.ทบ., สพ.ทบ., พบ., ยย.ทบ., วศ.ทบ.,
กส.ทบ., นสศ., นปอ., ยศ.ทบ., นรด., รร.จปร., พล.รพศ.๑, ศสพ., ศปภอ.ทบ., พล.ปตอ., ศร., ศม., ศป.,
พล.ป., วทบ., รร.สธ.ทบ., รร.นส.ทบ., ศสร., รพ.อ.ป.ร., ศพม., รพ.รร.๖, สพธ., วพม., วพบ., สวพท., พล.ช.,
พล.ร.๑๑, ขกท., พล.ม.๒ รอ., ทภ.๑, ทน.๑, พล.๑ รอ., พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๙, พล.พัฒนา ๑, บชร.๑,
มทบ.๑๑, มทบ.๑๒, มทบ.๑๓, มทบ.๑๔, มทบ.๑๕, มทบ.๑๖, มทบ.๑๗, มทบ.๑๘, มทบ.๑๙, ทภ.๒,
ทน.๒, พล.ร.๓, พล.ร.๖, พล.ม.๓, พล.พัฒนา ๒, บชร.๒, มทบ.๒๑, มทบ.๒๒, มทบ.๒๓, มทบ.๒๔,
มทบ.๒๕, มทบ.๒๖, มทบ.๒๗, มทบ.๒๘, มทบ.๒๙, มทบ.๒๑๐, รพ.คายสุรนารี, ทภ.๓, ทน.๓,
พล.ร.๔, พล.ม.๑, พล.ร.๗, พล.พัฒนา ๓, บชร.๓, มทบ.๓๑, มทบ.๓๒, มทบ.๓๓, มทบ.๓๔, มทบ.๓๕,
มทบ.๓๖, มทบ.๓๗, มทบ.๓๘, มทบ.๓๙, มทบ.๓๑๐, รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ทภ.๔,
ทน.๔, พล.ร.๕, พล.ร.๑๕, พล.พัฒนา ๔, บชร.๔, มทบ.๔๑, มทบ.๔๒, มทบ.๔๓, มทบ.๔๔, มทบ.๔๕,
มทบ.๔๖, รพ.คายวชิราวุธ

ความเรงดวน - ผูรับปฏิบัติ ความเรงดวน - ผูรับทราบ หมู วัน - เวลา
จาก สบ.ทบ.
ถึงผูรับปฏิบัติ

ผูรับทราบ สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ., สง.ปษ.ทบ.,
สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔), สง.รอง เสธ.ทบ.(๕)
๑. อางถึง หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๓๘๘๖ ลง ๒๓ มิ.ย. ๖๐
๒. ตามอางถึง สบ.ทบ. ใหหนวยระดับกองพลหรือเทียบเทาขึ้นไป จัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ของขาราชการทหาร ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ประจําป๒๕๖๑ สงให
สบ.ทบ. ภายใน ๓๑ ก.ค. ๖๐

หนา ๑ ใน ๒ หนา
สําหรับ
พนักงาน

รับ วันที่ เวลา
เมื่อ

อางถึงขาว
จัดประเภทเอกสาร
ο จัด ο ไมจัด

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนักงาน

สง
เสร็จ

ชื่อผูเขียนขาว
พ.ท.หญิง สุภาภรณ เริงกมล
หน.สบ.ทบ.
วันที่/เวลา

ระบบ
ชื่อ
เครื่อง พนักงาน
สื่อสาร

หนวย
สบ.ทบ.

โทร.
๐ ๒๒๙๗ ๘๓๐๑,
โทร.ทบ. ๙๘๓๐๑
รับรองวาเปนขาวราชการ
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