แผนการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ - ๓ แบบ Onsite ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
หน่วย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๒
ลาดับ

สถานศึกษาวิชาทหาร

๑

กลุ่ม โรงเรียนสนามชัยเขต
๑. โรงเรียนสนามชัยเขต
๒. โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
๓. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
๒ กลุ่ม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
๑. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
๒. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
๓. โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
๔. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา
๕. โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
๖. โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
๗. โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
๘. โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
๙. โรงเรียนหนองแหนวิทยา
๑๐. โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
๑๑. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
๑๒. โรงเรียนชาป่างามวิทยาคม
๓
กลุ่มโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๒. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
๔

กลุ่ม วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
๑.วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
๒.วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
๓.วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
๔.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
๕.วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
๖.โรงเรียนบางปะกงบริหารธุรกิจ
๗.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

ห้วงการฝึก

สถานที่ฝึก

ระยะเวลา ๔ วัน
ตั้งแต่ ๑๓ - ๑๖ ธ.ค.๖๔
โรงเรียนสนามชัยเขต
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ระยะเวลา ๔ วัน
โรงเรียนพนมสารคาม
ตั้งแต่ ๑๓ - ๑๖ ธ.ค.๖๔
"พนมอดุลวิทยา"
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ระยะเวลา ๔ วัน
ตั้งแต่ ๑๓ - ๑๖ ธ.ค.๖๔
โรงเรียนโสธรวราราม
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
วรวิหาร

ระยะเวลา ๔ วัน
โรงเรียนโสธรวราราม
ตั้งแต่ ๑๓ - ๑๖ ธ.ค.๖๔
วรวิหาร
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

1

หมายเหตุ

2
ลาดับ

สถานศึกษาวิชาทหาร

๘.โรงเรียนไผ่ดาพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๙.โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
๑๐.วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์
๑๑.วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
๑๒.โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
๑๓.วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม
๕
กลุ่ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
๑. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (เช้า)
- ปี ๑ ชาย หมายเลข ๑ - ๑๓๕
- ปี ๒ ชาย หมายเลข ๑ - ๑๒๕
- ปี ๓ ชาย หมายเลข ๑ - ๑๒๕
๖ ๑. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (บ่าย)
- ปี ๑ ชาย หมายเลข ๑๓๖ - ๒๒๑
- ปี ๑ หญิง หมายเลข ๑ - ๒๐
- ปี ๒ ชาย หมายเลข ๑๒๖ - ๑๙๑
- ปี ๒ หญิง หมายเลข ๑ - ๒๑
- ปี ๓ ชาย หมายเลข ๑๒๖ - ๒๐๗
- ปี ๓ หญิง หมายเลข ๑ - ๑๒
๒. โรงเรียนหมอนทองวิทยา
๓. โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ารักษ์
๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม
๕. โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
๖. โรงเรียนบางน้าเปรี้ยววิทยา
๗
กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
๑. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
๘

ห้วงการฝึก

สถานที่ฝึก

ระยะเวลา ๔ วัน
โรงเรียนโสธรวราราม
ตั้งแต่ ๑๓ - ๑๖ ธ.ค.๖๔
วรวิหาร
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ระยะเวลา ๔ วัน
ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๒ ธ.ค.๖๔
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

โรงเรียนเบญจม
ราชรังสฤษฎิ์

ระยะเวลา ๔ วัน
ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๒ ธ.ค.๖๔
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

โรงเรียนเบญจม
ราชรังสฤษฎิ์

ระยะเวลา ๔ วัน
ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๒ ธ.ค.๖๔
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา

กลุ่มโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
๑. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
ระยะเวลา ๔ วัน
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๒ ธ.ค.๖๔
๓. โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๔. โรงเรียนพณิชยการฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ

3
ลาดับ

สถานศึกษาวิชาทหาร

ห้วงการฝึก

๕. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสาร
๖. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๔
๗. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา
ระยะเวลา ๔ วัน
๘. โรงเรียนมารดานฤมล
ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๒ ธ.ค.๖๔
๙. โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๑๐. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
๑๑. โรงเรียนผาณิตวิทยา

สถานที่ฝึก

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา

ตรวจถูกต้อง
พันตรี พัลลภ โอริส
( พัลลภ โอริส )
อาจารย์วิชาทั่วไป ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ปฏิบัติหน้าที่
นายทหารเตรียมการ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๒

