๑
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุ;น ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๗ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๒๔ – ๒๘ ก.พ. ๖๓ หนOา ๗ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV
วันจันทร-ที่
๒๔ ก.พ. ๖๓
วันอังคารที่
๒๕ ก.พ. ๖๓
วันพุธที่
๒๖ ก.พ. ๖๓

เวลา
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐

๑๓๐๐ – ๑๕๐๐
๑๕๐๐ – ๑๖๐๐
วันพฤหัสบดีที่ ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐
๒๗ ก.พ. ๖๓ ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
วันศุกร-ที่
๐๘๐๐ – ๑๐๐๐
๒๘ ก.พ. ๖๓ ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐

วิชา
การแสวงขOอตกลงใจทางทหาร
การแสวงขOอตกลงใจทางทหาร
สอบ ประมวลความรอบรูO
การข;าวกรอง (ขว.)
ผูOนำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ชม.
๔/๗
๗/๗
๔/๔
๓/๑๐
๔/๔

ผูOสอน
วิธีสอน สถานที่ หลักฐาน
พ.อ.ประเสริฐ บุญเนาว๔ สช. หOองเรียน
พ.อ.ประเสริฐ บุญเนาว๓ สช. รร.สร.พบ.
ผปส.รร.สร.พบ.
๔ บ.
พ.ท.ประจวบ วันตา
๓ สช.
วิทยากรภายนอก (ดร.สุรวัฒน- ๔ บ.
ชมภูพงษ-)
การข;าวกรอง (ขว.)
๕/๑๐ พ.ท.ประจวบ วันตา
๒ สช.
เวลาผูOบังคับบัญชา (ซOอมพิธีเปcด-ไหวOครู) ๓/๑๗ กรม นร.รร.สร.พบ.
๑ ป.
พิธีเป'ดการศึกษา-ไหว>ครู
๒/๑๒ รร.สร.พบ.
๒ ป.
กิจกรรมกลุ;มสัมพันธ๒/๒ พ.ท.สาโรจน- และ อจ.รร.สร.
๒ ป.
การข;าวกรอง (ขว.)
๘/๑๐ พ.ท.ประจวบ วันตา
๓ สช.
การข;าวกรอง (ขว.)
๑๐/๑๐ พ.ท.ประจวบ วันตา
๒ สช.
การยุทธการ (ยก.)
๒/๑๒ พ.ท.จตุพร ไขกันหา
๒ สช.
การยุทธการ (ยก.)
๕/๑๒ พ.ท.จตุพร ไขกันหา
๓ สช.
ตรวจถูกตOอง
พ.อ.
( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.
ผูOช;วยผูOรบั ผิดชอบการศึกษา

การแต;งกาย หมายเหตุ
พิธีเป'ด
การศึกษา
แต;งกาย
เครื่องแบบ
ปกติกากี
แกมเขียวคอ
แบะ
กลุ1มสัมพันธ6
แต;งกายเสื้อ
คอปกสีขาว
กางเกง
วอร-มขายาว
สีดำ/น้ำเงิน

๒
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุ;น ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๘ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๒ – ๖ มี.ค. ๖๓ หนOา ๘ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV
วันจันทร-ที่
๒ มี.ค. ๖๓
วันอังคารที่
๓ มี.ค. ๖๓

เวลา

๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๕๐๐
๑๕๐๐ – ๑๖๐๐
วันพุธที่
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๔ มี.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
วันพฤหัสบดีที่ ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐
๕ มี.ค. ๖๓ ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
วันศุกร-ที่
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๖ มี.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐

วิชา

ชม.

ผูOสอน

วิธีสอน

การยุทธการ (ยก.)
๙/๑๒ พ.ท.จตุพร ไขกันหา
การยุทธการ (ยก.)
๑๒/๑๒ พ.ท.จตุพร ไขกันหา
การบรรยายสรุปทางทหาร
๔/๖ พ.ท.จตุพร ไขกันหา
การบรรยายสรุปทางทหาร
๖/๖ พ.ท.จตุพร ไขกันหา
การส;งกำลังบำรุง (กบ.)
๑/๑๐ พ.อ.ประเสริฐ บุญเนาวการส;งกำลังบำรุง (กบ.)
๕/๑๐ พ.อ.ประเสริฐ บุญเนาวการส;งกำลังบำรุง (กบ.)
๘/๑๐ พ.อ.ประเสริฐ บุญเนาวการส;งกำลังบำรุง (กบ.)
๑๐/๑๐ พ.อ.ประเสริฐ บุญเนาวการกำลังพล (กพ.)
๒/๑๐ พ.ท.หญิง ฐิตารีย- เพ็ชรสดศิลปj
การกำลังพล (กพ.)
๕/๑๐ พ.ท.หญิง ฐิตารีย- เพ็ชรสดศิลปj
การกำลังพล (กพ.)
๙/๑๐ พ.ท.หญิง ฐิตารีย- เพ็ชรสดศิลปj
สอบ ฝlายอำนวยการ ๒ (ครั้งที่ ๑)
๓/๖ ผปส.รร.สร.พบ.
(แสวงขOอตกลงฯ, ขว., ยก.,บรรยายสรุป)

สถานที่

หลักฐาน การแต;งกาย หมายเหตุ

๔ สช. หOองเรียน
๓ สช. รร.สร.พบ.
๔ สช.
๒ สช.
๑ สช.
๔ สช.
๓ สช..
๒ สช.
๒ สช.
๓ สช.
๔ สช.
๓ บ.

ตรวจถูกตOอง

พ.อ.

( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.
ผูOช;วยผูOรับผิดชอบการศึกษา

๓
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุน; ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๙ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๙ – ๑๓ มี.ค. ๖๓ หนOา ๙ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV

เวลา

วันจันทร-ที่
๙ มี.ค. ๖๓

๐๘๐๐ – ๐๙๐๐
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๐๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๕๐๐
๑๕๐๐ - ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐

วันอังคารที่
๑๐ มี.ค. ๖๓
วันพุธที่
๑๑ มี.ค. ๖๓
วันพฤหัสบดีที่
๑๒ มี.ค. ๖๓
วันศุกร-ที่
๑๓ มี.ค. ๖๓

วิชา
การกำลังพล (กพ.)
การกิจการพลเรือน (กร.)
การกิจการพลเรือน (กร.)
การกิจการพลเรือน (กร.)
การจัดการฝnก
เวลาผูOบังคับบัญชา (ทดสอบร;างกาย)
การจัดการฝnก
การเขียนขOอพิจารณาฝlายอำนวยการ
การเขียนขOอพิจารณาฝlายอำนวยการ
การบริการแพทย-ระดับหน;วย
การบริการแพทย-ระดับหน;วย
สอบ ฝlายอำนวยการ ๒ (ครั้งที่ ๒)
(กบ., กพ., กร., การจัดการฝnก)

ชม.

ผูOสอน

วิธีสอน

๑/๑๐
๓/๑๐
๖/๑๐
๑๐/๑๐
๓/๖
๕/๑๙
๖/๖
๔/๖
๖/๖
๑/๖
๕/๖
๖/๖

พ.ท.หญิง ฐิตารีย- เพ็ชรสดศิลปj
พ.ท.หญิง กุลริศา เล็กใจกลOา
พ.ท.หญิง กุลริศา เล็กใจกลOา
พ.ท.หญิง กุลริศา เล็กใจกลOา
พ.ท.จตุพร ไขกันหา
กรม นร.รร.สร.พบ.
พ.ท.จตุพร ไขกันหา
พ.ท.ประจวบ วันตา
พ.ท.ประจวบ วันตา
พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
ผปส.รร.สร.พบ.

สถานที่

หลักฐาน การแต;งกาย หมายเหตุ

๑ สช. หOองเรียน
๓ สช. รร.สร.พบ.
๓ สช.
๔ สช.
๓ สช.
๔ ป.
๓ สช.
๔ สช.
๒ สช.
๑ สช.
๔ สช.
๓ บ.

ตรวจถูกตOอง

พ.อ.
( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.
ผูOช;วยผูOรับผิดชอบการศึกษา

๔
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุน; ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๑๐ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๑๖ – ๒๐ มี.ค. ๖๓ หนOา ๑๐ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV
เวลา
วิชา
ชม.
ผูOสอน
วิธีสอน สถานที่ หลักฐาน การแต;งกาย หมายเหตุ
วันจันทร-ที่ ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ การบริการแพทย-ระดับหน;วย
๖/๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
๑ สช. หOองเรียน
๑๖ มี.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ การบริการแพทย-ระดับกองพล
๓/๑๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
๓ สช. รร.สร.พบ.
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ การบริการแพทย-ระดับกองพล
๖/๑๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
๓ สช.
วันอังคารที่ ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ การบริการแพทย-ระดับกองพล
๑๐/๑๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
๔ สช.
๑๗ มี.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ การบริการแพทย-ระดับกองพล
๑๓/๑๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
๓ สช.
วันพุธที่
๐๘๐๐ – ๑๑๐๐ การบริการแพทย-ระดับกองพล
๑๖/๑๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
๓ สช.
๑๘ มี.ค. ๖๓ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ การบริการแพทย-ระดับกองทัพ
๑/๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
๑ สช.
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ เวลาผูOบังคับบัญชา (กิจกรรมจิตอาสา)
_๖/ กรม นร.รร.สร.พบ.
๓ ป.
วันพฤหัสบดีที่ ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ การบริการแพทย-ระดับกองทัพ
๓/๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
๒ สช.
๑๙ มี.ค. ๖๓ ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ประสบการณ-ทำงาน พัน สร. (ผสร.)
๒/๒ วิทยากรภายนอก ผบ.พัน.สร.๑ ๒ บ.
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ การบริการแพทย-ระดับกองทัพ
๖/๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก ว
๓ สช.
วันศุกร-ที่
๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ การบริการแพทย-เขตหลัง/เขตภายใน
๒/๔ พ.ท.ณัฐพงศ-ฯ , พ.ต. จาตุรนต-ฯ ๒ บ.
๒๐ มี.ค. ๖๓ ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ประสบการณ-ทำงาน พัน สร.บชร.ทภ.
๒/๒ วิทยากรภายนอก
๒ บ.
(ผสร.)
ผบ.พัน.สร.23 บชร.3
๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ การบริการแพทย-เขตหลัง/เขตภายใน
๔/๔ พ.ท.ณัฐพงศ-ฯ , พ.ต. จาตุรนต-ฯ ๒ บ.
๑๕๐๐ – ๑๖๐๐ การบริการแพทย*สนับสนุนการปฏิบัตกิ ารทาง
๑/๘ พ.ท.ณัฐพงศ-ฯ , พ.ต. จาตุรนต-ฯ ๑ บ.
ยุทธวิธีฯ

ตรวจถูกตOอง

พ.อ.

( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.
ผูOช;วยผูOรับผิดชอบการศึกษา

๕
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุ;น ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๑๑ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๒๓ – ๒๗ มี.ค. ๖๓ หนOา ๑๑ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV
วันจันทร-ที่
๒๓ มี.ค. ๖๓
วันอังคารที่
๒๔ มี.ค. ๖๓

วันพุธที่
๒๕ มี.ค. ๖๓

เวลา
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ - ๑๐๐๐

วิชา
การบริการแพทย*สนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีฯ
การบริการแพทย*สนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีฯ

สอบ วิชาเสนารักษ- ๒ (ครั้งที่ ๑)

๑๐๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๕๐๐
๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

(ระดับหน:วย,กองพล,กองทัพ, เขตหลัง/เขตภายใน)
ข:าวกรองทางการแพทย*
ข:าวกรองทางการแพทย*
หมวดพยาบาล กองพันนาวิกโยธิน

๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
๑๓๐๐ - ๑๕๐๐
๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

การปฏิบัติเวชกรรมปZองกัน
งด บรรยายพิเศษ
เวลาผู^บังคับบัญชา

วันพฤหัสบดีที่ ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ การบริการแพทย*ในสงคราม คชรน.(ผสร.)
๒๖ มี.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ศึกษาจากสื่อการสอน การบริการแพทย*ใน
สงคราม คชรน. (ผสร.)
วันศุกร-ที่
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ การวางแผนทางการแพทย* (ผสร.)
๒๗ มี.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ การวางแผนทางการแพทย* (ผสร.)

ชม.
๕/๘

ผูOสอน

วิธีสอน
พ.ท.ณัฐพงศ* นะราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ* ๔ บ.

๓/๘

ทองดี
พ.ท.ณัฐพงศ* นะราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ*
ทองดี

๓ สช.

๒/๕

ผปส.รร.สร.พบ.

๒ บ.

๒/๒
๔/๔
๑/๑

พ.ท.ประจวบ วันตา, พ.ท.ณัฐพงศ* นะ
ราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ*ทองดี
พ.ท. ณัฐพงศ* นะราศรี, พ.ต.จาตุรนต* วงศ*
ทองดี
วิทยากรจาก นวป.ทบ.,พ.ท.ณัฐพงศ* นะ
ราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ*ทองดี
กรม นร.รร.สร.พบ.

๒ บ.
๒ สช.
๑ บ.

๔/๗
๗/๗

พ.ท.ณัฐพงศ*ฯ, พ.ต. จาตุรนต* ฯ
วิทยากรภายนอก (ดร.ไพฑูรย* งามมุข
และคณะ)

๔ บ.
๓ สช.

๔/๗
๗/๗

วิทยากรภายนอก
พลตรี ปราโมทย* อิ่มวัฒนา (ผอ.สวพท.)

๔ สช.
๓ สช.

๔/๔
๒/๒
๗/๑๗

๔ สช.

สถานที่

ศึกษา
ทาง E-

learnin
g

๒ บ.

ตรวจถูกตOอง
พ.อ.

( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.

หลักฐาน

การแต:งกาย หมายเหตุ

๖
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุ;น ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๑๒ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๓๐ มี.ค. – ๓ เม.ย. ๖๓ หนOา ๑๒ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV

เวลา

วันจันทร-ที่ ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๓๐ มี.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
วันอังคารที่ ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๓๑ มี.ค. ๖๓
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐

วิชา
การส;งกำลังสายแพทย- (ผสร.)
การส;งกำลังสายแพทย- (ผสร.)
การบริการแพทย-ใน ปทนส. (ผสร.)
งด ศึกษาดูงานใน กทม. และปริมณฑล ครั้ง

ชม.
๔/๗
๗/๗
๔/๔

ผูOสอน

วิธีสอน สถานที่

วิทยากรภายนอก (กกบ.พบ.)
วิทยากรภายนอก (กกบ.พบ.)
พ.อ. ธีรศักดิ์ กฤษณะเศรณี

๔ บ.
๓ บ.
๔ บ.

๓/๖

๓ สช.

วันพุธที่
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษาสื่อการสอน Hybrid warfare
๑ เม.ย. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ (ผวท.)
วันพฤหัสบดีที่ ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ความสัมพันธ-ของพลังอำนาจกับความ
๒ เม.ย. ๖๓
มั่นคงของชาติ (ผสร.)

๔/๔

๔ บ.

๔/๔

วิทยากรภายนอก
พลตรี กิตติ คงสมบัติ

๔ บ.

๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ สอบ วิชาเสนารักษ- ๒ (ครั้งที่ ๒) (การ

๕/๕

ผปส.รร.สร.พบ.

๓ สช.

๔/๑๔
๗/๑๔

พ.ท. ณัฐพงศ- นะราศรี
พ.ท. ณัฐพงศ- นะราศรี

๔ บ.
๓ บ.

ที่ ๑

บริการแพทย*สนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธีฯ, ข:าวกรอง, คชรน., ส:งกำลังสาย
แพทย*)

วันศุกร-ที่ ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ การอ;านแผนที่ทางทหาร
๓ เม.ย. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ การอ;านแผนที่ทางทหาร

ตรวจถูกตOอง

หลักฐาน

พ.อ.

ศึกษา
ทาง
Elearnin
g

( ธีรวุฒิ สว;างวารี )

การแต:งกาย หมายเหตุ

๗
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุน; ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๑๓ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๖ – ๑๐ เม.ย. ๖๓ หนOา ๑๓ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV
วันจันทร-ที่
๖ เม.ย. ๖๓
วันอังคารที่
๗ เม.ย. ๖๓
วันพุธที่
๘ เม.ย. ๖๓

วันพฤหัสบดีที่
๙ เม.ย. ๖๓

วันศุกร-ที่
๑๐ เม.ย. ๖๓

เวลา

วิชา

๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ การอ;านแผนที่ทางทหาร
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ การอ;านแผนที่ทางทหาร
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ งดบรรยายพิเศษ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ สอบ วิชาทหาร
(การอ;านแผนที่ทางทหาร)
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐

งด บรรยายพิเศษ

๑๓๐๐ – ๑๖๐๐

ศึกษาจากสื่อการสอน เรื่อง การใช^เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข^องกับการตัดสินใจในการ
บริหารองค*กร (แผนกวิชาทั่วไป)
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ งด ศึกษาดูงานใน กทม. และปริมณฑล ครั้ง
ที่ ๒

๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ เวลาผูOบังคับบัญชา

ชม.

ผูOสอน

วิธีสอน

สถานที่

หลักฐาน การแต;งกาย หมายเหตุ

วันหยุด วันจักรี
๑๑/๑๔ พ.ท. ณัฐพงศ- นะราศรี และ
๑๔/๑๔ คณะ
๔/๔
๓/๓

ผปส.รร.สร.พบ.

๘/๑๑
๓/๓

๔ บ.
๓ สช.
๔ บ.
๓ บ.
๔ บ.

วิทยากรภายนอก

๖/๖
๑๓/๑๗ กรม นร.รร.สร.พบ.

๓ บ.

ศึกษา
ทาง E-

learning

๓ สช.
๓ ป.

ตรวจถูกตOอง

พ.อ.
( ธีรวุฒิ สว;างวารี )

๘
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุ;น ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๑๔ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๑๓ – ๑๗ เม.ย. ๖๓ หนOา ๑๔ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV

เวลา

วันจันทร-ที่
๑๓ เม.ย. ๖๓
วันอังคารที่
๑๔ เม.ย. ๖๓
วันพุธที่
๑๕ เม.ย. ๖๓
วันพฤหัสบดีที่
๑๖ เม.ย. ๖๓
วันศุกร-ที่
๑๗ เม.ย. ๖๓

๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐

วิชา
ทบทวน วิชา ฝlายอำนวยการ
ทบทวน วิชา ฝlายอำนวยการ
ทบทวน วิชา ฝlายอำนวยการ
ทบทวน วิชา ฝlายอำนวยการ
ทบทวน วิชา ฝlายอำนวยการ

ชม.

ผูOสอน

วิธีสอน

พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,
พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,
พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,
พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,
พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,

สถานที่

หลักฐาน การแต;งกาย หมายเหตุ

ศึกษา
ทาง E-

learning

ตรวจถูกตOอง
พ.อ.

( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.
ผูOช;วยผูOรับผิดชอบการศึกษา

๙
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุ;น ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๑๕ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๒๐ – ๒๔ เม.ย. ๖๓ หนOา ๑๕ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV

เวลา

วันจันทร-ที่
๒๐ เม.ย. ๖๓
วันอังคารที่
๒๑ เม.ย. ๖๓
วันพุธที่
๒๒ เม.ย. ๖๓
วันพฤหัสบดีที่
๒๓ เม.ย. ๖๓
วันศุกร-ที่
๒๔ เม.ย. ๖๓

๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐

วิชา
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่
ฝnกแกOป~ญหาฝlายอำนวยการบนแผนที่

ชม.

ผูOสอน

วิธีสอน

๑๘/๔๙
๒๑/๔๙
๒๕/๔๙
๒๘/๔๙
๓๒/๔๙
๓๕/๔๙
๓๙/๔๙
๔๒/๔๙
๔๖/๔๙
๔๙/๔๙

พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,พ.ท.หญิง กุลริศา
พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,พ.ท.หญิง กุลริศา
พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,พ.ท.หญิง กุลริศา
พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,พ.ท.หญิง กุลริศา
พ.อ.ประเสริฐ, พ.ท.จตุพร,
พ.ท.ประจวบ,พ.ท.หญิง กุลริศา

๔ ป.
๓ ป.
๔ ป.
๓ ป.
๔ ป.
๓ ป.
๔ ป.
๓ ป.
๔ บ.
๓ บ.

สถานที่

หลักฐาน การแต;งกาย หมายเหตุ

หOองเรียน
รร.สร.พบ.
และการ
เรียนผ;าน
ระบบ
ทางไกล

ตรวจถูกตOอง
พ.อ.

( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.
ผูOช;วยผูOรับผิดชอบการศึกษา

๑๐

โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุ;น ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๑๖ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๒๗ เม.ย. – ๑ พ.ค. ๖๓ หนOา ๑๖ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV

เวลา

วิชา

ชม.

วันจันทร-ที่ ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่
๒๗ เม.ย. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่

๔/๕๖
๗/๕๖

วันอังคารที่ ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่
๒๘ เม.ย. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่

๑๑/๕๖
๑๔/๕๖

วันพุธที่
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่
๒๙ เม.ย. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่

๑๘/๕๖
๒๑/๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ฝnกแกOปญ
~ หาทางการแพทย-บนแผนที่
๓๐ เม.ย. ๖๓ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่

๒๕/๕๖
๒๘/๕๖

วันศุกร-ที่
๑ พ.ค. ๖๓

๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่

๓๒/๕๖
๓๕/๕๖

ผูOสอน

วิธีสอน

พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก^ว , พ.ท.ณัฐ
พงศ* นะราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ*
ทองดี
พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก^ว , พ.ท.ณัฐ
พงศ* นะราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ*
ทองดี
พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก^ว , พ.ท.ณัฐ
พงศ* นะราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ*
ทองดี
พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก^ว , พ.ท.ณัฐ
พงศ* นะราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ*
ทองดี
พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก^ว , พ.ท.ณัฐ
พงศ* นะราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ*
ทองดี

สถานที่

หลักฐาน การแต;งกาย หมายเหตุ

๔ ป.
๓ ป.
๔ ป.
๓ ป.
๔ ป.
๓ ป.
๔ ป.
๓ ป.

หOองเรียน
รร.สร.พบ.
และการ
เรียนผ;าน
ระบบ
ทางไกล

๔ ป.
๓ ป.

ตรวจถูกตOอง

พ.อ.
( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.

๑๑
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชัน้ นายพัน เหล;า พ. รุ;น ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๑๗ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๔ – ๘ พ.ค. ๖๓ หนOา ๑๗ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV
วันจันทร-ที่
๔ พ.ค. ๖๓
วันอังคารที่
๕ พ.ค. ๖๓

เวลา

วิชา

๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ฝnกแกOป~ญหาทางการแพทย-บนแผนที่

วันพุธที่
๖ พ.ค. ๖๓
วันพฤหัสบดีที่
๗ พ.ค. ๖๓

๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ชุดแพทย-เผชิญเหตุ ทบ. (ผสร.)
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ชุดแพทย-เผชิญเหตุ ทบ. (ผสร.)

วันศุกร-ที่
๘ พ.ค. ๖๓

๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ ชุดแพทย-เผชิญเหตุ ทบ. (ผสร.)
๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ฝnก TTX
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ฝnก TTX

วันหยุด วันพืชมงคล (รอหมายกำหนดการ)

ชม.

ผูOสอน

วิธีสอน

สถานที่

๔ ป.
๓ ป.

หOองเรียน
รร.สร.พบ.

๔ ป.
๓ ป.

และการ
เรียนผ;าน
ระบบ
ทางไกล

หลักฐาน การแต;งกาย หมายเหตุ

วันหยุด วันฉัตรมงคล
๓๙/๕๖ พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก^ว , พ.ท.ณัฐ
๔๒/๕๖ พงศ* นะราศรี, พ.ต. จาตุรนต* วงศ*
ทองดี

วันหยุด วันวิสาขบูชา
๔๖/๕๖ พ.อ. อิทธินันท- โชติช;วง ,
๔๙/๕๖ พ.ท. ณัฐพงศ- นะราศรี,
พ.ต. จาตุรนต- วงศ-ทองดี
๕๑/๕๖ พ.อ. อิทธินันท- โชติช;วง ,
๕๓/๕๖ พ.ท. ณัฐพงศ- นะราศรี,
๕๖/๕๖ พ.ต. จาตุรนต- วงศ-ทองดี

๒ บ.
๒ สช.
๓ สช.

ตรวจถูกตOอง
พ.อ.

( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.
ผูOช;วยผูOรับผิดชอบการศึกษา

๑๒
โรงเรียนเสนารักษ- กรมแพทย-ทหารบก
ตารางสอนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล;า พ. รุ;น ๖๙ ประจำสัปดาห-ที่ ๑๘ ของ ๑๙ สัปดาห- ตั้งแต;วันที่ ๑๑ – ๑๕ พ.ค. ๖๓ หนOา ๑๘ ของ ๑๙ หนOา (ศึกษาที่ รร.สร.พบ.)
วัน,เดือน,ปV

เวลา

วันจันทร-ที่
๑๑ พ.ค. ๖๓
วันอังคารที่
๑๒ พ.ค. ๖๓
วันพุธที่
๑๓ พ.ค. ๖๓
วันพฤหัสบดีที่
๑๔ พ.ค. ๖๓
วันศุกร-ที่
๑๕ พ.ค. ๖๓

๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐

วิชา

ฝnกภาคสนาม
ฝnกภาคสนาม
ฝnกภาคสนาม
ฝnกภาคสนาม
ฝnกภาคสนาม
ฝnกภาคสนาม , วิพากษ-หลักสูตร
ฝnกภาคสนาม
ฝnกภาคสนาม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปcด
การศึกษา
๑๓๐๐ – ๑๔๐๐ เวลาผูOบงั คับบัญชา
๑๔๐๐ – ๑๖๐๐ กรรมวิธีส;งตัวกลับหน;วยตOนสังกัด

ชม.
๔/๒๘
๗/๒๘
๑๑/๒๘
๑๔/๒๘
๑๘/๒๘
๒๑/๒๘
๒๕/๒๘
๒๘/๒๘
๑๐/๑๒

ผูOสอน
อจ.รร.สร.พบ.
อจ.รร.สร.พบ.
อจ.รร.สร.พบ.
อจ.รร.สร.พบ.
อจ.รร.สร.พบ.
อจ.รร.สร.พบ.
อจ.รร.สร.พบ.
อจ.รร.สร.พบ.
กรม นร.รร.สร.พบ.

๑๗/๑๗ กรม นร.รร.สร.พบ.
๑๒/๑๒ ผธก./กพ.รร.สร.พบ.

วิธีสอน

สถานที่

หลักฐาน การแต;งกาย หมายเหตุ

๔ บ.
๓ ป.
๔ ป.
๓ ป.
๔ ป.
๓ ป.
๔ ป.
๓ ป.
๔ ป.
๑ ป.
๒ ป.

ตรวจถูกตOอง
พ.อ.

( ธีรวุฒิ สว;างวารี )
อจ.หน.รร.สร.พบ.
ผูOช;วยผูOรับผิดชอบการศึกษา

