
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  

ที่  วันที่  

เรื่อง   ขอรับปายแสดงตน ประเภท ๑ 

เรียน  

 ดวย กระผม / ดิฉัน                                                       เปน                             

ตำแหนง                                                                                 สังกัด                                   

ช่ือภาษาอังกฤษ                                                           บรรจุรับราชการครั้งแรก ป พ.ศ. 

หมายเลขประจำตัวขาราชการ                             หมายเลขประจำตัวประชาชน                                  

วัน, เดือน, ปเกิด                              ศาสนา                 ภูมิลำเนาอยูบานเลขที่                หมู            

 ตำบล / แขวง                                 อำเภอ / เขต                                 จังหวัด 

 มีความประสงคขอรับปายแสดงตนประเภท ๑ ตามระเบียบ พอ. วาดวยการรักษาความปลอดภัย

ในเขตบริเวณ พอ. พ.ศ.๒๕๖๒ เน่ืองจาก  

หมายเลขบัตรเดิม                                  หมายเลขโทรศัพท  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการใหตอไป 
 

 

                                                       (ลงช่ือ) 

                                                         ตำแหนง 
 

 

เรียน จก.พอ. (ผาน นรภ.พอ.) 

        เพ่ือพิจารณาดำเนินการใหตอไป 

 

                                                    

         .............../................/................                    

 

- ทราบแลว 

- นำเรียน จก.พอ. ทราบตอไป 
 

     น.ต. ...................................... 

           (บัญชา  ลายประดิษฐ) 

      นนพ.พอ.ปฏิบัติหนาที่ นรภ.พอ. 

         ............ /............/........... 
 

Scan QR Code  ขอรับปายแสดงตน ประเภท ๑ 



 

 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ หอผูปวย .../ แผนก.../ กอง ...รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. หรือ กอง ....พอ. 

ที่             -  วันที่ ว/ด/ป 

เรื่อง   ขอรับปายแสดงตน ประเภท ๑ 

เรียน หน. ... /หก. ... / ผอ. .... (หนวย) 

 ดวย กระผม / ดิฉัน           ยศ - ช่ือ - สกุล                         เปน ขาราชการ/ลูกจาง/ฯลฯ                           
ตำแหนง                                      ระบุ                                     สังกัด    รพ. / กอง / บก.พอ.                               
ช่ือภาษาอังกฤษ                    ระบุ                                 บรรจุรับราชการครั้งแรก ป พ.ศ.      ระบุ 
หมายเลขประจำตัวขาราชการ           ระบุ            หมายเลขประจำตัวประชาชน             ระบุ                     
วัน, เดือน, ปเกิด            ระบุ            ศาสนา        ระบุ    ภูมิลำเนาอยูบานเลขที่        ระบุ   หมู    ระบุ        
 ตำบล / แขวง                ระบุ           อำเภอ / เขต               ระบุ             จังหวัด       ระบุ 

 มีความประสงคขอรับปายแสดงตนประเภท ๑ ตามระเบียบ พอ. วาดวยการรักษาความปลอดภัย
ในเขตบริเวณ พอ. พ.ศ.๒๕๖๒ เน่ืองจาก  เลื่อนยศ / เปลี่ยนช่ือ - สกุล / ปายฯหาย / ปายฯ ชำรุด/บรรจุใหม / ยายมาใหม 
หมายเลขบัตรเดิม               ระบุ             หมายเลขโทรศัพท              ระบุ 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการใหตอไป 
 

                                                       (ลงช่ือ)   ผูขอรับปายแสดงตน  

                                                         ตำแหนง           ระบุ 
 
เรียน จก.พอ. (ผาน นรภ.พอ.) 

        เพ่ือพิจารณาดำเนินการใหตอไป 

ลงช่ือ   หน.หนวย 
         ตำแหนง หน.หนวย                                           
               ระบุ    /  ระบุ   / ระบุ 

 

- ทราบแลว 

- นำเรียน จก.พอ. ทราบตอไป 
 

     น.ต. ...................................... 

           (บัญชา  ลายประดิษฐ) 

      นนพ.พอ.ปฏิบัติหนาที่ นรภ.พอ. 

         ............ /............/........... 

 

ตัวอยาง 

Scan QR Code  ขอรับปายแสดงตน ประเภท ๑ 



ภาคผนวก 
 

ขั้นตอนการขอทำปายแสดงตน พอ. 

๑. กรณีขอทำปายแสดงตน พอ. ผาน QR Code 

 ๑.๑  Scan QR Code  และกรอกรายละเอียดใหถูกตอง ครบถวน  

        ๑.๒  Scan สงภายในวันอังคาร จะไดรับปายแสดงตนภายในวันพฤหัสบดี  

        ๑.๓  สามารถรับปายแสดงตน ไดที่ สำนักงาน รปภ.พอ. อาคารสหกรณ พอ. ช้ัน ๒  

 ๑.๔  วันรับปายแสดงตน กรุณานำบันทึกขอความ ขอรับปายแสดงตนประเภท ๑ พอ. พรอมลงลายมือช่ือ          

หน.หนวย (ระดับ หน.แผนกขึ้นไป) ไปดวย (สามารถใหตัวแทนมารับปายแสดงตน แทนได) 

๒. กรณีขอทำปายแสดงตน พอ. ดวยตนเอง (โดยไมได Scan QR Code) 

 ๒.๑ สามารถติดตอขอทำปายแสดงตน ไดที่ รปภ.พอ.ในทุกวันพฤหัสบดี เทาน้ัน  

        ๒.๒ นำ File ภาพ (JPEG ขนาดต้ังแต ๒ MB ขึ้นไป ) หรือ รูปถาย ขนาด ๑.๕ - ๒ น้ิว  หรือแตงเครื่องแบบ

ปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ไปถายภาพ ที่ รปภ.พอ. (ทรงผมตามระเบียบ ทอ.) 

 ๒.๓ นำบันทึกขอความ ขอรับปายแสดงตนประเภท ๑ พอ. พรอมลงลายมือชื ่อ หน.หนวย (ระดับ          

หน.แผนกขึ้นไป) ไปดวย เพ่ือรับปายแสดงตน 

๓. ติดตอ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม  

    นิรภัย พอ. / รปภ.พอ. โทร.๒-๓๙๔๐ 

        น.ต.บัญชา  ลายประดิษฐ  นนพ.พอ. / นรภ.พอ. โทร. ๐๘๑ ๔๙๗ ๗๔๒๔ 

        พ.อ.อ. วิทยา  สรอยเพชร  จนท.นิรภัยภาคพ้ืน พอ. โทร. ๐๖๒ ๘๓๘ ๔๐๙๒ 

๔. สามารถ ดาวโหลด แบบฟอรม ขอรับปายแสดงตน ประเภท ๑ ไดที่ http://www.medical.rtaf.mi.th/ 

(เว็ปไซต กรมแพทยทหารอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ลูกจางช่ัวคราว รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ติดตอขอทำปายแสดงตน ประเภท ๑  

              ไดที่ นาย ชนะ เขียวกระโทก รปภ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. ๒-๗๕๐๓ 

 

 

 

Scan QR Code  ขอรับปายแสดงตน ประเภท ๑ 

http://www.medical.rtaf.mi.th/


 

 

ขั้นตอนการขอทำปายแสดงตน พอ. 
 

 

 

 

             สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

น.ต.บัญชา  ลายประดิษฐ  นนพ.พอ./นรภ.พอ. 

โทร. 081-4977424 

พ.อ.อ.วิทยา สรอยเพชร จนท.นิรภัยฯ พอ. /นรภ.พอ. 

โทร. 0822847854 

สำนักงาน นิรภัยภาคพื้น พอ. / รปภ.พอ. 

โทร. 2-3940 


