กำหนดแนวทำงกำรฝึกภำคปกติ นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ แบบ Online

แนวทำงกำรฝึกภำคปกติ นศท.ชั้นปีที่ ๑ – ๓
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ แบบ Online
ในพื้นที่ จ.ปรำจีนบุรี จ.นครนำยก และ จ.ฉะเชิงเทรำ

กลุ่มโรงเรียนและระยะเวลำกำรศึกษำ นศท.ชั้นปีที่ ๑ แบบ Online
ลำดับ
ระยะเวลำทำกำรฝึกสอน (Online)
๑ กลุ่มโรงเรียนองครักษ์ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนบ้ำนนำ “นำยกพิทยำกร” (บ่ำย)

ห้วงเวลำ
๔, ๕, ๖, ๗ ต.ค.๖๔

๒
๓
๔

กลุ่มโรงเรียนนวมรำชำนุสรณ์ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนนครนำยกวิทยำคม (บ่ำย)
กลุ่มโรงเรียนปรำจิณรำษฎรอำรุง (เช้ำ)/ กลุ่มวิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบรี (บ่ำย)
กลุ่มโรงเรียนปรำจีนกัลยำณี (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนมำรีวิทยำปรำจีนบุรี (บ่ำย)

๔, ๕, ๖, ๗ ต.ค.๖๔
๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓ ต.ค.๖๔
๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓ ต.ค.๖๔

๕
๖
๗

กลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำฯ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนกบินทร์วิทยำ (บ่ำย)
กลุ่มโรงเรียนศรีมหำโพธิ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนประจันตรำษฎร์บำรุง (บ่ำย)
กลุ่มโรงเรียนสนำมชัยเขต (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนพนมสำรคำม (บ่ำย)

๑๔, ๑๕, ๑๘, ๑๙ ต.ค.๖๔
๑๔, ๑๕, ๑๘, ๑๙ ต.ค.๖๔
๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๕ ต.ค.๖๔

๘ กลุ่มโรงเรียนโสธรวรำรำมวรวิหำร (เช้ำ)/ กลุ่มวิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (บ่ำย)
๙ กลุม่ โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ (เช้ำ)/ (บ่ำย)
๑๐ กลุ่มวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ๒ (บ่ำย)

ตั้งแต่ ๔ ต.ค. – ๓๐ ต.ค.๖๔ ใช้เวลำ ๒๐ วัน คงเหลือ onsite ๑๑ ครั้ง

๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๕ ต.ค.๖๔
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙ ต.ค.๖๔
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙ ต.ค.๖๔

จำนวนวันที่สอน

๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน

หลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๑ แบบ Online
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

วิชำที่ทำกำรสอน (Online)
ปฐมนิเทศ
วิชำผู้นำ
วิชำแบบธรรมเนียมทหำร
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำสถำบันพระมหำกษัตริย์ไทย
วิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย
วิชำปฐมพยำบำลและเวชกรรมป้องกัน
วิชำป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
วิชำพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย
รวม

คงเหลือระยะเวลำ Onsite จำนวน ๑๑ ครั้ง (๔๔ ชม.) รวมระยะเวลำศึกษำ ๖๐ ชม.

ชั่วโมง
๑
๑
๒
๔
๑
๑
๒
๒
๒
๑๖

ตำรำงกำรสอน นศท. ชั้นปีที่ ๑ แบบ Online
วัน/เดือน/ปี
เวลำ
วัน ว.
๐๘๐๐-๑๐๐๐
๑๐๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๕๐๐
๑๕๐๐-๑๗๐๐
วัน ว.+๑ ๐๘๐๐-๑๐๐๐
๑๐๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๕๐๐
๑๕๐๐-๑๗๐๐
วัน ว.+๒ ๐๘๐๐-๑๐๐๐
๑๐๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๕๐๐
๑๕๐๐-๑๗๐๐

วิชำที่ทำกำรสอน (Online)
ปฐมนิเทศ/ผู้นำ
วิชำแบบธรรมเนียมทหำร
ปฐมนิเทศ/ผู้นำ
วิชำแบบธรรมเนียมทหำร
วิชำปฐมพยำบำลและเวชกรรมป้องกัน
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำปฐมพยำบำลและเวชกรรมป้องกัน
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำประวัติศำสตร์/สถำบันพระมหำกษัตริย์
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำประวัติศำสตร์/สถำบันพระมหำกษัตริย์
วิชำยุทธสำสมำธิ

เวลำ (ชม.)
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

ผู้สอน
พ.ท.ทวี ครั่งฝำ/พ.ต.วิทวัส
ร.ท.สนั่น ขุขันธิน
พ.ท.ทวี ครั่งฝำ/ครูหน่วยฝึก
ร.ท.สนั่น ขุขันธิน
ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีเกษม
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีเกษม
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.ชณัฐชัย เบญจำทิกุล
ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีเกษม
ร.ท.ชณัฐชัย เบญจำทิกุล
ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีเกษม

หมำยเหตุ

ตำรำงกำรสอน นศท. ชั้นปีที่ ๑ แบบ Onsite
วัน/เดือน/ปี
เวลำ
วัน ว.+๓ ๐๘๐๐-๑๐๐๐
๑๐๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๕๐๐
๑๕๐๐-๑๗๐๐

วิชำที่ทำกำรสอน (Online)
วิชำพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย
วิชำป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
วิชำพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย
วิชำป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
รวม

เวลำ (ชม.)
๒
๒
๒
๒
๑๖

ผู้สอน
ร.ท.ชณัฐชัย เบญจำทิกุล
ร.ท.ประภำส นวลกมล
ร.ท.ชณัฐชัย เบญจำทิกุล
ร.ท.ประภำส นวลกมล

หมำยเหตุ

กลุ่มโรงเรียนและระยะเวลำกำรศึกษำ นศท.ชั้นปีที่ ๒ - ๓ แบบ Online
ลำดับ
ระยะเวลำทำกำรฝึกสอน (Online)
๑ กลุ่มโรงเรียนองครักษ์ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนบ้ำนนำ “นำยกพิทยำกร” (บ่ำย)

ห้วงเวลำ
๔, ๕, ๖, ๗ ต.ค.๖๔

๒
๓
๔

กลุ่มโรงเรียนนวมรำชำนุสรณ์ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนนครนำยกวิทยำคม (บ่ำย)
กลุ่มโรงเรียนปรำจิณรำษฎรอำรุง (เช้ำ)/ กลุ่มวิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบรี (บ่ำย)
กลุ่มโรงเรียนปรำจีนกัลยำณี (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนมำรีวิทยำปรำจีนบุรี (บ่ำย)

๔, ๕, ๖, ๗ ต.ค.๖๔
๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓ ต.ค.๖๔
๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓ ต.ค.๖๔

๕
๖
๗

กลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำฯ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนกบินทร์วิทยำ (บ่ำย)
กลุ่มโรงเรียนศรีมหำโพธิ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนประจันตรำษฎร์บำรุง (บ่ำย)
กลุ่มโรงเรียนสนำมชัยเขต (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนพนมสำรคำม (บ่ำย)

๑๔, ๑๕, ๑๘, ๑๙ ต.ค.๖๔
๑๔, ๑๕, ๑๘, ๑๙ ต.ค.๖๔
๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๕ ต.ค.๖๔

๘ กลุ่มโรงเรียนโสธรวรำรำมวรวิหำร (เช้ำ)/ กลุ่มวิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (บ่ำย)
๙ กลุม่ โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ (เช้ำ)/ (บ่ำย)
๑๐ กลุ่มวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ (เช้ำ)/ กลุ่มโรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ๒ (บ่ำย)

ตั้งแต่ ๔ ต.ค. – ๓๐ ต.ค.๖๔ ใช้เวลำ ๒๐ ครั้ง คงเหลือ onsite ๗ ครั้ง

๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๕ ต.ค.๖๔
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙ ต.ค.๖๔
๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙ ต.ค.๖๔

จำนวนวันที่สอน

๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน
๔ วัน

หลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๒ แบบ Online
ลำดับ
๑
๒
๓
๔

วิชำที่ทำกำรสอน (Online)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำยุทธวิธี (บุคคลทำกำรรบ)
วิชำยุทธวิธี (รูปขบวนทำกำรรบ)
กำรเดินทำงไกลและกำรพักแรม
รวม

คงเหลือระยะเวลำ Onsite จำนวน ๗ ครั้ง (๒๘ ชม.) รวมระยะเวลำศึกษำ ๗๒ ชม.

ชั่วโมง
๔
๔
๔
๔
๑๖

ตำรำงกำรสอน นศท. ชั้นปีที่ ๒ แบบ Online
วัน/เดือน/ปี
เวลำ
วัน ว.
๐๘๐๐-๑๐๐๐
๑๐๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๕๐๐
๑๕๐๐-๑๗๐๐
วัน ว.+๑ ๐๘๐๐-๑๐๐๐
๑๐๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๕๐๐
๑๕๐๐-๑๗๐๐
วัน ว.+๒ ๐๘๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๗๐๐

วิชำที่ทำกำรสอน (Online)
วิชำยุทธวิธี (บุคคลทำกำรรบในเวลำกลำงวัน)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำยุทธวิธี (บุคคลทำกำรรบในเวลำกลำงวัน)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำยุทธวิธี (บุคคลทำกำรรบในเวลำกลำงคืน)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำยุทธวิธี (บุคคลทำกำรรบในเวลำกลำงคืน)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำยุทธวิธี (รูปขบวนทำกำรรบ)
วิชำยุทธวิธี (รูปขบวนทำกำรรบ)

เวลำ (ชม.)
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๔
๔

ผู้สอน
ร.ท.สุครีพ บุญผำย
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.สุครีพ บุญผำย
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีเกษม
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีเกษม
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.สุครีพ บุญผำย
ร.ท.สุครีพ บุญผำย

หมำยเหตุ

ตำรำงกำรสอน นศท. ชั้นปีที่ ๒ แบบ Online
วัน/เดือน/ปี
เวลำ
วิชำที่ทำกำรสอน (Online)
วัน ว.+๓ ๐๘๐๐-๑๒๐๐ วิชำยุทธวิธี (ลักษณะกำรรบโดยทั่วไป)
๑๓๐๐-๑๗๐๐ วิชำยุทธวิธี (ลักษณะกำรรบโดยทั่วไป)
รวม

เวลำ (ชม.)
๔
๔
๑๖

ผู้สอน
ร.ท.ประภำส นวลกมล
ร.ท.ประภำส นวลกมล

หมำยเหตุ

หลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๓ แบบ Online
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕

วิชำที่ทำกำรสอน (Online)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำยุทธวิธี (หมู่ในกำรเข้ำตี)
วิชำยุทธวิธี (หมู่ปืนเล็กในกำรตั้งรับและถอนตัว)
วิชำสงครำมเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
วิชำยุทธวิธี (รูปขบวนทำกำรรบ,กำรเคลื่อนที่ในสนำมรบ)
รวม

คงเหลือระยะเวลำ Onsite จำนวน ๗ ครั้ง (๒๘ ชม.) รวมระยะเวลำศึกษำ ๗๒ ชม.

ชั่วโมง
๔
๒
๒
๔
๔
๑๖

ตำรำงกำรสอน นศท. ชั้นปีที่ ๓ แบบ Online
วัน/เดือน/ปี
เวลำ
วัน ว.
๐๘๐๐-๑๐๐๐
๑๐๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๕๐๐
๑๕๐๐-๑๗๐๐
วัน ว.+๑ ๐๘๐๐-๑๐๐๐
๑๐๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๕๐๐
๑๕๐๐-๑๗๐๐
วัน ว.+๒ ๐๘๐๐-๑๒๐๐
๑๓๐๐-๑๗๐๐

วิชำที่ทำกำรสอน (Online)
วิชำยุทธวิธี (หมู่ในกำรเข้ำตี)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำยุทธวิธี (หมู่ในกำรเข้ำตี)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำยุทธวิธี (หมู่ปืนเล็กในกำรตั้งรับและถอนตัว)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำยุทธวิธี (หมู่ปืนเล็กในกำรตั้งรับและถอนตัว)
วิชำยุทธสำสมำธิ
วิชำสงครำมเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
วิชำสงครำมเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์

เวลำ (ชม.)
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๔
๔

ผู้สอน
ร.ท.สุครีพ บุญผำย
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.สุครีพ บุญผำย
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีเกษม
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.พงษ์ศักดิ์ ศรีเกษม
ร.อ.ป้อมเพชร วรรณริโก
ร.ท.สุครีพ บุญผำย
ร.ท.สุครีพ บุญผำย

หมำยเหตุ

ตำรำงกำรสอน นศท. ชั้นปีที่ ๓ แบบ Online
วัน/เดือน/ปี
เวลำ
วิชำที่ทำกำรสอน (Online)
เวลำ (ชม.)
วัน ว.+๓ ๐๘๐๐-๑๒๐๐ วิชำยุทธวิธี
๔
(รูปขบวนทำกำรรบ,กำรเคลื่อนที่ในสนำมรบ)
๑๓๐๐-๑๗๐๐ วิชำยุทธวิธี
๔
(รูปขบวนทำกำรรบ,กำรเคลื่อนที่ในสนำมรบ)
รวม
๑๖

ผู้สอน
ร.ท.สุครีพ บุญผำย
ร.ท.สุครีพ บุญผำย

หมำยเหตุ

กำรแต่งกำยสำหรับ นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓

นศท.ชั้นปีที่ ๑ แต่งกำยเครื่องแบบพละศึกษำของสถำนศึกษำ
นศท.ชั้นปีที่ ๒ – ๓ แต่งกำยเครื่องแบบ นศท.
หมำยเหตุ

ขอควำมร่วมมือ ผกท. เชิญ นศท.ในสังกัดสถำนศึกษำของท่ำน
เข้ำกลุ่ม Line ตำมกลุ่มสถำนศึกษำของตนเอง และแจ้งกำหนดกำร
ฝึกภำคปกติให้กับ นศท.ทรำบ

= จบคำชี้แจง =

