
     แบบ สส.ทร.๘ 

กระดาษเขียนข่าวราชนาวี 
 

หน่วย รับจาก วันที่-เวลา  
ระบบ ผู้ฝาก ผู้รับ  
จ่ายให้ ส่งต่อให้ ระบบ  
ผู้จ่าย ผู้รับ วันที่-เวลา  
 

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัต ิ
 ด่วน 

หมู่ค า 
-ไม่นับ- 

หมู่วันที่ – เวลา 
                มิ.ย.๖๓        

หมู่ค า 
-ไม่นับ- 

จาก  คณะกรรมการประวัติศาสตร์กองทัพเรือ  ช้ันความลับ 
-ไม่ก าหนด-    

ถึง ผู้ปฏิบัติ  นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
ที่ของผู้ให้ข่าว 

ผู้รับทราบ   -               /๐๖/๖๓ 
  

เรื่อง  การจัดท าข้อมูลการสร้างพระอนุสาวรีย์ พระต าหนัก ศาล ของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และจัดท าข้อมูลประวัติพิพิธภัณฑ์ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 

               ๑. คณะกรรมการประวัติศาสตร์กองทัพเรือ ก าลังด าเนินการ รวบรวม ปรับปรุงฐานข้อมูลการสร้างพระอนุสาวรีย์  
พระต าหนัก ศาล ของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และข้อมูล
ประวัติพิพิธภัณฑ์ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการ ศึกษา ค้นคว้า และประชาสัมพันธ์งานด้านประวัติศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์ของ ทร.      
 ๒. ขอรับการสนับสนุน นขต.ทร.  หน่วยเฉพาะกิจ ทร. ที่มีการสร้างพระอนุสาวรีย์ พระต าหนัก ศาล ของ         
พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และหน่วยที่ได้มีการการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ทางทหาร จัดท าข้อมูลประกอบด้วย ภาพถ่าย ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง การจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง โดยจัดท าทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ตามหัวข้อและรูปแบบที่ก าหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างการจัดท าได้ที่เว็บไซต์ของ ยศ.ทร. 
www.navedu.navy.mi.th/หัวข้อบริการสารสนเทศ/การจัดท าประวัติพระอนุสาวรีย์ฯและประวัติพิพิธภัณฑ์ใน ทร.  
 ๓. ขอให้ส่งข้อมูลที่เป็นเอกสารถึง กปศ.ยศ.ทร. ภายใน ๓๐ ก.ค.๖๓ และส่งไฟล์ข้อมูล Word ทาง E-mail : 
navy57462@gmail.com หรือทางกลุ่มไลน์ตาม QR Code ที่แนบ รายละเอียดเพ่ิมเติมประสาน ร.อ.ศิริเขตต์ โคตรมิตร 
ประจ า กปศ.ยศ.ทร. (โทร.๕๗๔๖๒ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๓๗๘๐ ๐๘๘๓)  
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ ๑ ของ ๑ หน้า 
 ชื่อผู้เขียนข่าว  ต าแหน่ง ผอ.กปศ.ยศ.ทร./เลขานุการฯ              

น.อ.                                 โทร.๕๗๔๖๒ 

ชื่อผู้รับรองข่าว  พล.ร.อ.   
                           ปษ.พิเศษ ทร.(๑)/ประธานฯ            

   นายทหารอนุมัติข่าว 
 

๗๕๓๐-๓๕-๓๗๒-๙๖๘                                                                        อ.๑๖๗/๒๓. ๒๐,๐๐๐ ล. 
 
 

 

http://www.navedu.navy.mi.th/หัวข้อบริการสารสนเทศ/การจัดทำประวัติพระอนุสาวรีย์ฯและประวัติพิพิธภัณฑ์ใน
mailto:navy57462@gmail.com


     แบบ สส.ทร.๘ 

กระดาษเขียนข่าวราชนาวี 
 

หน่วย รับจาก วันที่-เวลา  
ระบบ ผู้ฝาก ผู้รับ  
จ่ายให้ ส่งต่อให้ ระบบ  
ผู้จ่าย ผู้รับ วันที่-เวลา  
 

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัต ิ
 ด่วน 

หมู่ค า 
-ไม่นับ- 

หมู่วันที่ – เวลา 
                มิ.ย.๖๓        

หมู่ค า 
-ไม่นับ- 

จาก  คณะกรรมการประวัติศาสตร์กองทัพเรือ  ช้ันความลับ 
-ไม่ก าหนด-    

ถึง ผู้ปฏิบัติ  นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 
ที่ของผู้ให้ข่าว 

ผู้รับทราบ   -               /๐๖/๖๓ 
  

เรื่อง  การจัดท าข้อมูลการสร้างพระอนุสาวรีย์ พระต าหนัก ศาล ของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และจัดท าข้อมูลประวัติพิพิธภัณฑ์ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 

               ๑. คณะกรรมการประวัติศาสตร์กองทัพเรือ ก าลังด าเนินการ รวบรวม ปรับปรุงฐานข้อมูลการสร้างพระอนุสาวรีย์  
พระต าหนัก ศาล ของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และข้อมูล
ประวัติพิพิธภัณฑ์ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการ ศึกษา ค้นคว้า และประชาสัมพันธ์งานด้านประวัติศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์ของ ทร.      
 ๒. ขอรับการสนับสนุน นขต.ทร.  หน่วยเฉพาะกิจ ทร. ที่มีการสร้างพระอนุสาวรีย์ พระต าหนัก ศาล ของ         
พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และหน่วยที่ได้มีการการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ทางทหาร จัดท าข้อมูลประกอบด้วย ภาพถ่าย ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง การจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง โดยจัดท าทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ตามหัวข้อและรูปแบบที่ก าหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างการจัดท าได้ที่เว็บไซต์ของ ยศ.ทร. 
www.navedu.navy.mi.th/หัวข้อบริการสารสนเทศ/การจัดท าประวัติพระอนุสาวรีย์ฯและประวัติพิพิธภัณฑ์ใน ทร.  
 ๓. ขอให้ส่งข้อมูลที่เป็นเอกสารถึง กปศ.ยศ.ทร. ภายใน ๓๐ ก.ค.๖๓ และส่งไฟล์ข้อมูล Word ทาง E-mail : 
navy57462@gmail.com หรือทางกลุ่มไลน์ตาม QR Code ที่แนบ รายละเอียดเพ่ิมเติมประสาน ร.อ.ศิริเขตต์ โคตรมิตร 
ประจ า กปศ.ยศ.ทร. (โทร.๕๗๔๖๒ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๓๗๘๐ ๐๘๘๓)  
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ ๑ ของ ๑ หน้า 
 ชื่อผู้เขียนข่าว  ต าแหน่ง ผอ.กปศ.ยศ.ทร./เลขานุการฯ              

น.อ.อิทธิพล  เพ็ชรราม      โทร.๕๗๔๖๒ 

ชื่อผู้รับรองข่าว  พล.ร.อ. สุชา เคี่ยมทองค า  
                           ปษ.พิเศษ ทร.(๑)/ประธานฯ            

   นายทหารอนุมัติข่าว 
 

๗๕๓๐-๓๕-๓๗๒-๙๖๘                                                                        อ.๑๖๗/๒๓. ๒๐,๐๐๐ ล. 
 

 

http://www.navedu.navy.mi.th/หัวข้อบริการสารสนเทศ/การจัดทำประวัติพระอนุสาวรีย์ฯและประวัติพิพิธภัณฑ์ใน
mailto:navy57462@gmail.com

