
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กพ.ทอ.(กปค.โทร.๒-๑๙๗๑)                                                                               

ท่ี   (ต่อ กพ.ทอ.เลขรับ ๑๔๙๑๗/๕๔) วันท่ี   ๑๒    ต.ค.๕๔    

เร่ือง   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ 

เรียน ผบ.ทอ. 

๑.   สม.ได้ส่งสําเนาข้อบังคับ กห.ว่าด้วยโรงเรียนทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ มาให้ ทอ.ทราบ 
รายละเอียดตามแนบ 

๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบข้อบังคับ กห.ฯ ตามข้อ ๑ แล้ว สรุปได้ดังนี้  
 ๒.๑   ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ กห.ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 
         “ข้อ ๕ โรงเรียนทหารตามข้อบังคับนี้คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
โรงเรียนประจําเหล่าชั้นนักเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่า และโรงเรียนจ่าอากาศ”  

 ๒.๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ ๒๙ ก.ย.๕๔ เป็นต้นไป  
 ๒.๓  หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ กห.

ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัณฑูรในการปรับโครงสร้างโรงเรียนและศูนย์ฝึก
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นโรงเรียนทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และมีสถานะเป็นโรงเรียนทหาร      

๓.   กพ.ทอ.พิจารณาแล้ว เห็นสมควรสําเนาข้อบังคับ กห.ฯ ในข้อ ๑ แจ้งให้ นขต.ทอ.ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ แล้ว กพ.ทอ.จะได้ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
                                         
                        (ลงชื่อ)  พล.อ.ต.ยรรยง  คันธสร 
 จก.กพ.ทอ. 

 
(ลงชื่อ)  พล.อ.ท.กฤษณะ  นิ่มวัฒนา 
                       ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. 
                       ๑๒ ต.ค.๕๔      

                                                                                                            

เรียน  ผบ.ทอ. … 

(สําเนา) หน่วยรับ 

(ลงชื่อ)  พล.อ.ท.ธัชชัย  ถนัดใช้ปืน 
                    รอง เสธ.ทอ. 
                    ๑๓ ต.ค.๕๔      



- ๒ - 
เรียน  ผบ.ทอ. 
        เพ่ือทราบ    
        (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ  ลวณะมาลย์           
                            เสธ.ทอ.               
                          ๑๔ ต.ค.๕๔ 
ทราบแล้ว 
(ลงชื่อ)  พล.อ.อ.อิทธพร  ศุภวงศ์ 
                     ผบ.ทอ. 
                   ๓๑ ต.ค.๕๔   
 
การแจกจ่าย   นขต.ทอ.และ นขต.กพ.ทอ. 

สําเนาถูกต้อง  
           น.อ. 
                (ชากร  ตะวันแจ้ง) 
                  ผอ.กปค.กพ.ทอ. 
                     ๒๔ พ.ย.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ.ต.ภาณุพงศ์ ฯ      พิมพ์/ทาน 
น.ต.สุรสิทธิ์ ฯ         ตรวจ 
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