
ว.ด.ป. เวลา วิชา ผู้สอน หมายเหตุ
๒๑ ธ.ค. ๖๑ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ชนิดและรูปแบบหนังสือ  ร.อ.เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ สรุปทบทวน
(รอบเช้า) ทดสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ

๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ การรับ - ส่งหนังสือ  ร.อ.เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ สรุปทบทวน
ทดสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ

(รอบบ่าย)  ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ร.อ.เกียรติพงศ์  ยวดลาด สรุปทบทวน

๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ร.อ.เกียรติพงศ์  ยวดลาด ทดสอบภาคปฏิบัติ

ตารางทดสอบในรอบเดือน ณ  รร.สบ.สบ.ทบ. ครั้งที่ ๑
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่  ๘

กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
                 ร.ท.หญิง
                            ( อิสราภรณ์  ทิพโรจน์)
                          ผู้ควบคุมและกํากับหลักสูตร
                                        พ.ย. ๖๑



ว.ด.ป. เวลา วิชา ผู้สอน หมายเหตุ
 ๒๕ ม.ค. ๖๒ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ สิทธิกําลังพล พ.อ.หญิง สมัย  แย้มมณีชัย สรุปทบทวน

(รอบเช้า)
๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ สิทธิกําลังพล พ.อ.หญิง สมัย  แย้มมณีชัย ทดสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ

(รอบบ่าย)  ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ร.ท.ประวิทย์   ภู่ดาย สรุปทบทวน
ทดสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ

๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ต.อมร        ขจีจิตร์ สรุปและทดสอบ ๓๐ นาที

กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

ตารางทดสอบในรอบเดือน ณ  รร.สบ.สบ.ทบ. ครั้งที่ ๒
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่  ๘

ตรวจถูกต้อง
                 ร.ท.หญิง
                            ( อิสราภรณ์  ทิพโรจน์)
                          ผู้ควบคุมและกํากับหลักสูตร
                                        พ.ย. ๖๑



ว.ด.ป. เวลา วิชา ผู้สอน หมายเหตุ
 ๒๕ ก.พ. ๖๒ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ การสั่งการ (การสั่งการและการประชาสัมพันธ์) ร.อ.เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ สรุปทบทวน

(รอบเช้า) ทดสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ
๐๑๐๐ - ๑๒๐๐ การสั่งการ (คําย่อ คํานําหน้านาม) ร.อ.เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ สรุปทบทวน

ทดสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ
(รอบบ่าย)  ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ การรายงาน (รายงาน,เข้าสมาคม, การลา) ร.อ.เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ สรุปทบทวน

ทดสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ
๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ การแต่งกาย ร.ท.ประวิทย์ ภู่ดาย สรุปและทดสอบ ๓๐ นาที

ตารางทดสอบในรอบเดือน ณ  รร.สบ.สบ.ทบ. ครั้งที่ ๓
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่  ๘

กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
                 ร.ท.หญิง
                            ( อิสราภรณ์  ทิพโรจน์)
                          ผู้ควบคุมและกํากับหลักสูตร
                                        พ.ย. ๖๑



ว.ด.ป. เวลา วิชา ผู้สอน หมายเหตุ
 ๒๖ ก.พ. ๖๒ ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ประวัติราชการ (ประวัติ,บัตรประจําตัว) ร.ท.ประวิทย์ ภู่ดาย สรุปทบทวน

(รอบเช้า) ทดสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ
๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ประวัติราชการ (ประเมินค่า) พ.อ.หญิงดวงพร    โลหะปิยะพรรณ สรุปและทดสอบ ๓๐ นาที

๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พิธีการ พ.ต.อมร ขจีจิตร์ ทดสอบ ๓๐ นาที

(รอบบ่าย) ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ สอบประมวลความรู้ วิชาระเบียบงานสารบรรณ ร.อ.เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ ทดสอบภาคปฏิบัติ

 ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ สอบประมวลความรู้ วิชาระเบียบงานสารบรรณ ร.อ.เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ ทดสอบภาคปฏิบัติ

ตารางทดสอบประมวลความรู้ ณ  รร.สบ.สบ.ทบ. 
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่  ๘

กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
                 ร.ท.หญิง
                            ( อิสราภรณ์  ทิพโรจน์)
                          ผู้ควบคุมและกํากับหลักสูตร
                                        พ.ย. ๖๑



ว.ด.ป. เวลา วิชา ผู้สอน หมายเหตุ
 ๒๗ ก.พ. ๖๒ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ สอบประมวลความรู้ วิชาธุรการกําลังพล พ.อ.หญิง สมัย แย้มมณีชัย ทดสอบภาคปฏิบัติ

(รอบเช้า)
๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ สอบประมวลความรู้ วิชาธุรการกําลังพล พ.อ.หญิง สมัย แย้มมณีชัย ทดสอบภาคปฏิบัติ

(รอบบ่าย)  ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ สอบประมวลความรู้ วิชาระเบียบแบบธรรมเนียม ร.อ.เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ ทดสอบภาคปฏิบัติ

๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ สอบประมวลความรู้ วิชาระเบียบแบบธรรมเนียม ร.อ.เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ ทดสอบภาคปฏิบัติ

ตารางทดสอบประมวลความรู้ ณ  รร.สบ.สบ.ทบ. 
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่  ๘

กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
                 ร.ท.หญิง
                            ( อิสราภรณ์  ทิพโรจน์)
                          ผู้ควบคุมและกํากับหลักสูตร
                                        พ.ย. ๖๑


