(สําเนา)

คําสั่งโรงเรียนทหารปนใหญ ศูนยการทหารปนใหญ
ที่ ๑๙๙ / ๒๕๕๓
เรื่อง พิธีมอบของที่ระลึกแกขาราชการที่ปรับยายประจํา มทบ./จทบ. และลาออกตามโครงการ
----------------------------ดวยป ๒๕๕๓ มีขาราชการที่สังกัด รร.ป.ศป. และที่มาปฏิบัติราชการที่ รร.ป.ศป. ไดปรับยาย
ประจํา มทบ./จทบ.เพื่อรอเกษียณอายุราชการและลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด จํานวน
๒๕ นาย ฉะนั้น เพื่อเปนเกียรติแกขาราชการดังกลาวที่ประกอบคุณงามความดีมาตลอดอายุราชการ จึงให
กําหนดพิธีมอบของที่ระลึก ดังนี้.๑. วัน,เวลา
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐
๒. สถานที่
พิธีมอบของที่ระลึกและจัดเลี้ยง หองรับรองสโมสรนายทหารปนใหญ
๓. ประธานในพิธี ผบ.รร.ป.ศป./ ผูแทน
๔. กําหนดการ
ผนวก ก
๕. การปฏิบัติ
ผนวก ข
๖. รายชื่อผูรับของที่ระลึก ผนวก ค
๗. แผนผังบริเวณพิธี
ผนวก ง
๘. การแตงกาย
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอบพับแขนยาว
ทั้งนี้ ใหหนวยที่เกี่ยวของในการปฏิบัติดําเนินการตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
รับคําสั่ง ผบ.รร.ป.ศป.
(ลงชื่อ) พ.อ. บุญธรรม โอริส
( บุญธรรม โอริส )
สําเนาถูกตอง
พ.ต.
( พยัพ พิลา )
อจ.รร.ป.ศป.ปฏิบัติหนาที่
สปศ.รร.ป.ศป.
ก.ย.๕๓

รอง ผบ.รร.ป.ศป.

ผนวก ก (กําหนดการ) ประกอบคําสั่ง รร.ป.ศป.ที่ ๑๙๙ /๒๕๕๓ ลง ๑๕ ก.ย.๕๓ เรื่อง พิธีมอบของที่ระลึก
แกขาราชการที่ปรับยายประจํา มทบ./จทบ. และลาออกตามโครงการฯ
--------------------------เวลา ๐๙๓๐ - ผูรับของที่ระลึกรายงานตัวกับ หน.ผธกพ.รร.ป.ศป. และการซอมพิธี
๐๙๔๐ - ผูรวมพิธีพรอม
๑๐๐๐ - ประธาน (ผบ.รร.ป.ศป.) เดินทางถึงหองพิธีฯ
- ผูควบคุมสั่งแสดงความเคารพ
- พิธีกรเรียนเชิญประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ แลวเขา
นั่งประจําที่
- พิธีกรเรียนเชิญ รอง ผบ.รร.ป.ศป. กลาวรายงาน
- รอง ผบ.รร.ป.ศป. กลาวรายงาน
- พิธีกรเรียนเชิญประธานมอบของที่ระลึก
- ประธานเขายืนประจําที่
- พิธีกรอานรายชื่อผูเขารับของที่ระลึก
- ประธานมอบของที่ระลึก เสร็จแลวกลาวใหโอวาท
- ผูแทนขาราชการที่ปรับยายประจํา มทบ./จทบ.และลาออกตามโครงการกลาวแสดง
ความรูสึกฯ กลาวจบ
- ผูควบคุมบอกแสดงความเคารพ
- ประธานกราบพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ
- ชมวีดิทัศนสดุดีขาราชการที่ปรับยายประจํา มทบ./จทบ.และลาออกตามโครงการ
- ประธานและผูรวมพิธีรวมงานเลี้ยง
- เสร็จพิธี
-------------------------------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.สงกรานต สอนจรูญ
( สงกรานต สอนจรูญ )
หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.

ผนวก ข (การปฏิบัติ) ประกอบคําสั่ง รร.ป.ศป.ที ๑๙๙ /๒๕๕๓ ลง ๑๕ ก.ย.๕๓ เรื่อง พิธีมอบของที่ระลึก
แกขาราชการที่ปรับยายประจํา มทบ./จทบ. และลาออกตามโครงการฯ
--------------------------๑. ผธกพ.รร.ป.ศป.
๑.๑ กํากับดูแล และประสานการปฏิบัติ
๑.๒ ซอมการปฏิบัติตามกําหนดพิธี
๑.๓ จัดเจาหนาที่และลูกจางหญิงสงของที่ระลึก
๑.๔ ประสานขอใชหองรับรองสโมสรนายทหารปนใหญเปนสถานที่ประกอบพิธีและจัดเลี้ยง
๑.๕ จัดโตะวางของที่ระลึก
๒. ผตก.รร.ป.ศป.
๒.๑ จัดเตรียมโตะหมูบูชาพรอมดอกไม
๒.๒ จัดเจาหนาที่สงเทียนชนวนประธาน
๓. ผสน.รร.ป.ศป.
๓.๑ จัดหาของที่ระลึกตามจํานวนที่จะเกษียณอายุราชการ และลาออกฯ
๓.๒ เขียนขอความที่ฉากเวที ขอความ “พิธีมอบของที่ระลึกแกขาราชการที่ปรับยายประจํา
มทบ./จทบ. และลาออกตามโครงการ ๒๗ ก.ย.๕๓”
๓.๓ จัดชางภาพบันทึกภาพตามความเหมาะสม
๓.๔ จัดเลี้ยงอาหารและน้ําดื่มตามความเหมาะสม
๔. กศ.รร.ป.ศป.
๔.๑ จัดคอมพิวเตอร,โปรเจคเตอรพรอมจอ และเจาหนาที่ควบคุม
๔.๒ สนับสนุนการจัดทําวีดิทัศนของผูท ี่จะเกษียณอายุราชการ และลาออกฯ
๕. นขต.รร.ป.ศป.
๕.๑ หนวยตนสังกัดของผูรับของที่ระลึก แจงใหผูรับของที่ระลึกทราบ และมารวมพิธีทุกนาย
๕.๒ ผูเขารวมพิธี
๕.๒.๑ ผบ.นขต.ศป.และ ผบ.นขต.รร.ป.ศป.
๕.๒.๒ นายทหารชั้นยศ พ.ท.ขึ้นไป ที่ไมติดราชการจําเปน
๕.๒.๓ นขต.รร.ป.ศป.จัดกําลังพลนายทหาร,นายสิบ เขารวมพิธีดังนี้.๕.๒.๓.๑ นขต.บก.รร.ป.ศป.จัดกําลังพลแผนกละ ๒ นาย
๕.๒.๓.๒ กรม นร.รร.ป.ศป. ๖ นาย
๕.๒.๓.๓ กศ.รร.ป.ศป. ๑๐ นาย
...................................
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.สงกรานต สอนจรูญ
( สงกรานต สอนจรูญ )
หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.
ผนวก ค (รายชื่อผูรับของที่ระลึก) ประกอบคําสั่ง รร.ป.ศป.ที่ ๑๙๙ /๒๕๕๓ ลง ๑๕ ก.ย.๕๓

เรื่อง พิธีมอบของที่ระลึกแกขาราชการที่ปรับยายประจํา มทบ./จทบ. และลาออกตามโครงการฯ
--------------------------๑. พ.อ.บุญฤทธิ์ แผประดิษฐ
นปก.ประจํา ศป.ชวยราชการ รร.ป.ศป.
๒. พ.อ.สมพงศ ฤทธิจุล
อจ.หน.ยย.กศ.รร.ป.ศป.
๓. พ.อ.วาทิน ใจเอิบอิ่ม
อจ.หน.สส.กศ.รร.ป.ศป.
๔. พ.อ.ธรรมปรีชา จีรังสวัสดิ์
หน.ผปส.รร.ป.ศป.
๕. พ.อ.สามารถ รมพุฒตาล
อจ.หน.ทป.กศ.รร.ป.ศป.
๖. พ.อ.สัญชัย วิมลพันธ
ประจํา ศป.ชวยราชการ รร.ป.ศป.
๗. พ.ท.วีระโชติ ยอดสงา
นายทหารธุรการ รร.ป.ศป.
๘. พ.ท.ณรงค สุขสําราญ
อจ.กศ.รร.ป.ศป.
๙. พ.ท.เสนห นอยจู
อจ.กศ.รร.ป.ศป.
๑๐. พ.ท.ฉลาด สายหราย
อจ.กศ.รร.ป.ศป.
๑๑. พ.ท.ประชัน นิลสลับ
ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา ชวยราชการ รร.ป.ศป.
๑๒. พ.ท.ดุษณี แสงมงคล
อจ.กศ.รร.ป.ศป.
๑๓. พ.ต.ประเสริฐ มั่นกําเนิด
ประจําแผนก รร.ป.ศป.
๑๔. พ.ต.ภัคเกษม กันตระกูล
อจ.กศ.รร.ป.ศป.
๑๕. พ.ต.สุรินทร เรืองถิ่น
อจ.กศ.รร.ป.ศป.
๑๖. จ.ส.อ.มานัส เจริญพันธ
นายสิบเตรียมการ รร.ป.ศป.
๑๗. จ.ส.อ.สินเสนห ทองชัยภูศิริ
นายสิบสงกําลัง รร.ป.ศป.
๑๘. จ.ส.อ.พีระเดช เมืองเหนือ
นายสิบยุทธการ กรม นร.รร.ป.ศป.
๑๙. จ.ส.อ.ประโยชน เอมวงศ
จากองพัน กรม นร.รร.ป.ศป.
๒๐. จ.ส.อ.เอก ไทยพยัคฆ
นายสิบธุรการ กรม นร.รร.ป.ศป.
๒๑. จ.ส.อ.ณัฎฐชัย นาชม
ครู กศ.รร.ป.ศป.
๒๒. จ.ส.อ.ไพศาล ทับศฤงฆรา
รอง ผบ.มว.กรม นร.รร.ป.ศป.
๒๓. จ.ส.อ.กิติศักดิ์ สงาเมือง
เสมียน ผตก.รร.ป.ศป.
๒๔ จ.ส.อ.เสมอ ปานอําพล
ผบ.หมู กรม นร.รร.ป.ศป.
๒๕ จ.ส.อ.พงษสันต ศิริวัฒน
ครู กศ.รร.ป.ศป.
-------------------------------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.สงกรานต สอนจรูญ
( สงกรานต สอนจรูญ )
หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข ประกอบคําสั่ง รร.ป.ศป.ที่ ๑๙๙ /๒๕๕๓ ลง ๑๕ ก.ย.๕๓

เรื่อง พิธีมอบของที่ระลึกแกขาราชการที่ปรับยายประจํา มทบ./จทบ. และลาออกตามโครงการฯ
---------------ผูเขารวมพิธีฯ
๑. ผบ.รร.ป.ศป.
๒. รอง ผบ.ศป. (๑)
๓. รอง ผบ.ศป. (๒)
๔. รอง ผบ.รร.ป.ศป.
๕. เสธ.ศป.
๖. ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
๗. ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
๘. ผอ.กวก.ศป.
๙. นปก.ประจํา ศป. (๖)
๑๐. รอง เสธ.ศป.
๑๑. หก.กชฝ.ศป.
๑๒. หก.กกพ.ศป.
๑๓. หก.กยข.ศป.
๑๔. หก.กกบ.ศป.
๑๕. หก.กบร.ศป.
๑๖. ผบ.พัน.บร.กบร.ศป.
๑๗. ผบ.พัน.ป.ศป.
๑๘. ผบ.กองสนามยิงปน ศป.
๑๙. นายทหารชั้นยศ พ.ท.ขึ้นไปที่ไมติดราชการจําเปน (๒๕)
๒๐. ผูแทน บก.รร.ป.ศป. (๘)
๒๑. ผูแทน กรม นร.รร.ป.ศป. (๖)
๒๒. ผูแทน กศ.รร.ป.ศป.(๑๐)
ผูรวมพิธี ประมาณ ๗๒ นาย
ผูรับของที่ระลึกฯ ๒๕ นาย
รวม ๙๗ นาย

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.สงกรานต สอนจรูญ
( สงกรานต สอนจรูญ )
หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.

ผนวก ง (แผนผังบริเวณพิธี) ประกอบคําสั่ง รร.ป.ศป.ที่ ๑๙๙/๒๕๕๓ ลง ๑๕ ก.ย.๕๓

เรื่อง พิธีมอบของที่ระลึกแกขาราชการที่ปรับยายประจํา มทบ./จทบ. และลาออกตามโครงการฯ
--------------------------โตะหมู
บูชา

โตะวางของ
ที่ระลึก

จอโปรเจคเตอร
จุดมอบของที่ระลึก

ประตูทางเขา

จุดอานคํากลาว
ฯ

ผูรวมพิธีฯ
(แขกรับเชิญ)

ผูรวมพิธีฯ
(กําลังพล
รร.ป.ศป)
.)

ผูรับของที่ระลึก

ประตูทางเขา
โตะอาหาร

โตะอาหาร

โตะอาหาร

ตรวจถูกตอง
พ.อ.
( สงกรานต สอนจรูญ )
หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.

