
วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๑๑ พ.ย. ๖๒ ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ พิธีเปิดการศึกษา  -  -  - ห้องพิธี ชาย

๑๐๑๐ - ๑๑๐๐ กิจกรรม นสน.  - ฝ่ายปกครอง  - ห้องคอมพิวเตอร์ เครื่องแบบปกติ
๑๑๑๐ - ๑๒๐๐ ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิ่ง และ  - กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.  - " กากีแกมเขียว

ระบบอินเทอร์เน็ต คอพับ แขนยาว
๑๓๐๐ - ๑๓๕๐ ระบบการจัดการเรียนรู้  - กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.  - " หญิง
๑๔๐๐ - ๑๔๕๐ โปรแกรมสําหรับเรียนรู้ออนไลน์  - กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.  - " เครื่องแบบปกติขาว
๑๕๐๐ - ๑๕๕๐ การเตรียมตัว  - กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.  - " คอพับ แขนยาว

อ. ๑๒ พ.ย. ๖๒ ๐๘๑๐ - ๑๐๐๐ การจัดส่วนราชการ ๒/๒ พ.ท. อมร  ขจีจิตร์ สช. ห้องคอมพิวเตอร์  
๑๐๑๐ - ๑๒๐๐ ระเบียบงานสารบรรณ ๒/๒ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " "
๑๓๐๐ - ๑๕๕๐ ชนิดและรูปแบบหนังสือ ๓/๓ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " "  

พ. ๑๓ พ.ย. ๖๒ ๐๘๑๐ - ๑๐๐๐ ธุรการกําลังพล ๒/๒ พ.ต. นวมินทร์  สวิระสฤษดิ์ สช. ห้องคอมพิวเตอร์
๑๐๑๐ - ๑๒๐๐ ชนิดและรูปแบบหนังสือ ๒/๒ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " "
๑๓๐๐ - ๑๕๕๐ เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ๓/๓ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย " "

พฤ. ๑๔ พ.ย. ๖๒ ๐๘๑๐ - ๑๐๐๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๒/๒ พ.ท. อมร  ขจีจิตร์ สช. ห้องคอมพิวเตอร์
๑๐๑๐ - ๑๒๐๐ เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ๒/๒ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย " "
๑๓๐๐ - ๑๔๕๐ การแต่งกาย/การรายงาน ๒/๒ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " "
๑๕๐๐ - ๑๕๕๐ การรับ - ส่งฯ ๑/๑ พ.อ.หญิง ดวงพร  โลหะปิยะพรรณ " "

ศ. ๑๕ พ.ย. ๖๒ ๐๘๑๐ - ๑๐๐๐ การสั่งการประชาสัมพันธ์ ๒/๒ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ สช. ห้องคอมพิวเตอร์
๑๐๑๐ - ๑๒๐๐ คําย่อ/คํานํานาม ๒/๒ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " "
๑๓๐๐ - ๑๔๕๐ ประวัติราชการ ๒/๒ พ.ต. นวมินทร์  สวิระสฤษดิ์ " "
๑๕๐๐ - ๑๕๕๐ กิจกรรม นสน.  - ฝ่ายปกครอง  - "

หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๓
ตารางสอน รร.สบ.สบ.ทบ.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 



วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๑๘ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ การจัดส่วนราชการ ๒/๒ พ.ท. อมร  ขจีจิตร์ ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
อ. ๑๙ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ระเบียบงานสารบรรณ ๒/๒ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " " "
พ. ๒๐ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ธุรการกําลังพล ๒/๒ พ.ต. นวมินทร์  สวิระสฤษดิ์ " " "
พฤ. ๒๑ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ระเบียบแบบธรรมเนียม ๒/๒ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " " "
ศ. ๒๒ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ชนิดและรูปแบบหนังสือ ๒/๖ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " " "

วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๒๕ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ชนิดและรูปแบบหนังสือ ๔/๖ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
อ. ๒๖ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ชนิดและรูปแบบหนังสือ ๖/๖ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " " "
พ. ๒๗ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๒/๕ ร.อ. เกียรติพงศ์  ยวดลาด " " "
พฤ. ๒๘ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๕/๕ ร.อ. เกียรติพงศ์  ยวดลาด " " "
ศ. ๒๙ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ การรับ ส่ง เก็บ รักษา ยืม ๓/๖ พ.อ.หญิง ดวงพร  โลหะปิยะพรรณ " " "
  และทําลายหนังสือ

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

ตารางสอน รร.สบ.สบ.ทบ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๓



วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๒ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ การรับ ส่ง เก็บ รักษา ยืม ๖/๖ พ.อ.หญิง ดวงพร  โลหะปิยะพรรณ ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน

และทําลายหนังสือ
อ. ๓ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ประวัติรับราชการ ๒/๕ พ.ต. นวมินทร์ สวิระสฤษดิ์ " " "
พ. ๔ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ประวัติรับราชการ ๕/๕ พ.ต. นวมินทร์ สวิระสฤษดิ์ " " "
พฤ. ๕ ธ.ค. ๖๒
ศ. ๖ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ๒/๘ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย " " "

วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๙ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ๔/๘ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
อ. ๑๐ ธ.ค. ๖๒
พ. ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ๖/๘ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
พฤ. ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ๘/๘ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย " " "
ศ. ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๒/๕ พ.ท. อมร  ขจีจิตร์ " " "

ตารางสอน รร.สบ.สบ.ทบ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๓

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

หยดุวันรัฐธรรมนูญ

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 



วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๕/๕ พ.ท. อมร  ขจีจิตร์ ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
อ. ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ การสั่งการและประชาสัมพันธ์ ๓/๕ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " " "
พ. ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ คําย่อ และคํานํานาม ๕/๕ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " " "
พฤ. ๑๙ ธ.ค. ๖๒ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ทบทวนก่อนสอบ ๔/๔ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. "  " "
ศ. ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ๐๘๑๐ - ๐๙๐๐ เวลาผู้บังคับบัญชา  - -  - รร.สบ.สบ.ทบ. "

๐๙๑๐ - ๑๐๐๐ ทบทวนระเบียบงานสารบรรณ ๑/๑ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ สช. " "
๑๐๑๐ - ๑๑๐๐ ทบทวนธุรการกําลังพล ๑/๑ พ.ต. นวมินทร์  สวิระสฤษดิ์ " " "
๑๑๑๐ - ๑๒๐๐ ทบทวนระเบียบแบบธรรมเนียม ๑/๑ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " " "

  ๑๓๐๐ - ๑๕๕๐ สอบในรอบเดือน ๓/๓ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. สอบ " "

วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ การแต่งกาย (การเคารพ และ ๓/๓ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน

เครื่องแบบทหาร
อ. ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ การสั่งการและประชาสัมพันธ์ ๓/๕ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " " "
พ. ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ การรายงาน และการลา ๕/๕ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ " " "
พฤ. ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ บัตรประจําตัว ๒/๓ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย " " "
ศ. ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ การประเมินค่า ๓/๓ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย " " "

หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๓
ตารางสอน รร.สบ.สบ.ทบ.

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 



วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๓๐ ธ.ค. ๖๒
อ. ๓๑ ๓.ค. ๖๒
พ. ๑ ม.ค. ๖๓
พฤ. ๒ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พิธีการ และธง ๓/๓ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
ศ. ๓ ม.ค. ๖๓ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ แผนที่ ๔/๔ อจ.ภายนอก " " "

วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๖ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ การป้องกันและปราบปราม ๒/๔ อจ.ภายนอก ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน

การก่อความไม่สงบ
อ. ๗ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ การป้องกันและปราบปราม ๔/๔ อจ.ภายนอก " " "

การก่อความไม่สงบ
พ. ๘ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ การต่อต้านการก่อการร้าย ๒/๒ อจ.ภายนอก " " "
พฤ. ๙ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ทหารราบ ๓/๓ อจ.ภายนอก " " "
ศ. ๑๐ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ทหารม้า ๓/๓ อจ.ภายนอก " " "

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

ตารางสอน รร.สบ.สบ.ทบ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๓

หยุดวันสิ้นปี
วันหยุดเพิ่มเติม

หยุดวันขึ้นปีใหม่

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 



วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๑๓ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ทหารปืนใหญ่ ๓/๓ อจ.ภายนอก ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
อ. ๑๔ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ทหารช่าง ๓/๓ อจ.ภายนอก " " "
พ. ๑๕ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ทหารสื่อสาร ๒/๒ อจ.ภายนอก " " "
พฤ. ๑๖ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ทหารสารบรรณ ๓/๓ ร.อ. เกียรติพงศ์  ยวดลาด " " "
ศ. ๑๗ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ครูทหาร ๒/๔ พ.อ. สายธาร  สนเทศ " " "

วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๒๐ ม.ค. ๖๓
อ. ๒๑ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ครูทหาร ๔/๔ พ.อ. สายธาร  สนเทศ ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
พ. ๒๒ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ทบทวนก่อนสอบ ๒/๔ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. " " "
พฤ. ๒๓ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ทบทวนก่อนสอบ ๔/๔ " " " "
ศ. ๒๔ ม.ค. ๖๓ ๐๘๑๐ - ๑๐๐๐ ทบทวนระเบียบงานสารบรรณ ๑/๑ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ สช. รร.สบ.สบ.ทบ. "

๑๐๑๐ - ๑๑๐๐ ครูทหาร ๑/๑ พ.อ. สายธาร  สนเทศ " " "
๑๑๑๐ - ๑๒๐๐ การประเมินค่า ๑/๑ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย " " "

 ๑๓๐๐ - ๑๕๕๐ สอบในรอบเดือน ๓/๓ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. สอบ " "
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

ตารางสอน รร.สบ.สบ.ทบ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๓

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

หยุดชดเชยวันกองทัพไทย



วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๒๗ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ผู้นําหน่วย ๒/๒ พ.ท. อมร  ขจีจิตร์ ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
อ. ๒๘ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ การจัดการฝึก ๒/๒ พ.อ. สายธาร  สนเทศ " " "
พ. ๒๙ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ๒/๒ อจ.ภายนอก " " "
พฤ. ๓๐ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ การรักษาความปลอดภัย ๒/๔ อจ.ภายนอก " " "
ศ. ๓๑ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ การรักษาความปลอดภัย ๔/๔ อจ.ภายนอก " " "

วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๓ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ พิมพ์ดีด ๒/๕ ร.ต. จตุพร  ทาระชัย ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
อ. ๔ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พิมพ์ดีด ๕/๕ ร.ต. จตุพร  ทาระชัย " " "
พ. ๕ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ภาษาอังกฤษ ๒/๕ อจ.ภายนอก " " "
พฤ. ๖ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภาษาอังกฤษ ๕/๕ อจ.ภายนอก " " "
ศ. ๗ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ กฎหมาย ๒/๕ อจ.ภายนอก " " "

ตารางสอน รร.สบ.สบ.ทบ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๓

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 



วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๑๐ ก.พ. ๖๓
อ. ๑๑ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ กฎหมาย ๕/๕ อจ.ภายนอก ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
พ. ๑๒ ก.พ. ๖๓ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ การศาสนาและศีลธรรม ๔/๔ อจ.ภายนอก " " "
พฤ. ๑๓ ก.พ. ๖๓ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ การปฏิบัติการข่าวสารของ ทบ. พ.อ. วโรตม์  ปีตะกุล " " "
  และกฎการใช้กําลังทางบก ๔/๔     
ศ. ๑๔ ก.พ. ๖๓ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ประวัติศาสาตร์ทหาร ๑/๑ พ.ท. อมร  ขจีจิตร์ " " "

วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๑๗ ก.พ. ๖๓ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ เอดส์ศึกษาและยาเสพติดให้โทษ ๑/๑ อจ.ภายนอก ออนไลน์ ที่ตั้งหน่วย ชุดปฏิบัติงาน
อ. ๑๘ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ทบทวนก่อนสอบ ๒/๒ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. " " "
พ. ๑๙ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ทบทวนก่อนสอบ ๒/๒ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. " " "
พฤ. ๒๐ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ทบทวนก่อนสอบ ๒/๒ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. " " "
ศ. ๒๑ ก.พ. ๖๓ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ทบทวนก่อนสอบ ๒/๒ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. " " "

ตารางสอน รร.สบ.สบ.ทบ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๓

หยุดวันมาฆบูชา

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 

หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ 



วัน เดือน ปี เวลา รายวิชา ชั่วโมงสอน อาจารย์ผู้สอน วิธีสอน สถานที่ การแต่งกาย หมายเหตุ
จ. ๒๔ ก.พ. ๖๓ ๐๘๑๐ - ๑๒๐๐ ฝึกปฏิบัติชนิดและรูปแบบหนังสือ ๔/๔ ร.อ. เฉลิมศักดิ์  กลั่นจันทร์ สช. รร.สบ.สบ.ทบ. ชาย

๑๓๐๐ - ๑๕๕๐ ฝึกปฏิบัติธุรการกําลังพล ๓/๓ พ.ต. นวมินทร์  สวิระสฤษดิ์ " " เครื่องแบบปกติ
อ. ๒๕ ก.พ. ๖๓ ๐๘๑๐ - ๑๒๐๐ ฝึกปฏิบัติเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ๔/๔ ร.ท. ประวิทย์  ภู่ดาย " " กากีแกมเขียว

๑๓๐๐ - ๑๕๕๐ สอบประมวลความรู้ ๓/๓ กศ.รร.สบ.สบ.ทบ. " " คอพับ แขนยาว
พ. ๒๖ ก.พ. ๖๓ ๐๘๑๐ - ๑๕๕๐ สอบประมวลความรู้ ๘/๘ " " " หญิง
พฤ. ๒๗ ก.พ. ๖๓ ๐๘๐๐ -๑๒๐๐ ศึกษาดูงาน สบ.ทบ. ๔/๔ กศ.รร.สบ.ฯ/ผตก.รร.สบ.ฯ ดูงาน สบ.ทบ. เครื่องแบบปกติขาว  

และฝ่ายปกครอง คอพับ แขนยาว
๑๓๐๐ - ๑๕๕๐ กิจกรรม นสน. ๓/๓ ฝ่ายปกครอง  - รร.สบ.สบ.ทบ.

ศ. ๒๘ ก.พ. ๖๓ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ พิธีปิดการศึกษา ๘/๘ ฝ่ายปกครอง  - ห้องพิธี  
     

หยุดวันเสาร ์- อาทิตย์ 

   ตรวจถูกต้อง
           ร.อ.
               (เกียรติพงศ์  ยวดลาด)
 ประจําแผนก สบ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ รร.สบ.สบ.ทบ.

                              พ.ย. ๖๒

ตารางสอน รร.สบ.สบ.ทบ.
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า สบ. (ออนไลน์) รุ่นที่ ๙ ระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๓


