
วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

ผอ.กวก.คปอ.

สัปดาห์ท่ี ๑ก าหนดการศึกษากวบ.กวก.คปอ.

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


๑๖ มิ.ย.๖๔

                 ๑๕/๑๕

         พ.ค.๖๔

พฤหัสบดี

การพิสูจน์ฝ่าย

จันทร์

๑๔ มิ.ย.๖๔

อังคาร

๑๕ มิ.ย.๖๔

พุธ

๑๗ มิ.ย.๖๔

ศุกร์

๑๘ มิ.ย.๖๔

                       ๑๑/๑๕

(สายัณ  ณ จอม)

กวก.คปอ. ปฐมนิเทศ 

         น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน         ร.ต.

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

   (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน

                                  ๗/๑๕

 การพิสูจน์ฝ่ายพิธีเปิดการศึกษา ณ ห้องบรรยาย ๑

การเฝ้าตรวจทางอากาศ (ACCS)

         ๓/๑๕

การพิสูจน์ฝ่าย การเฝ้าตรวจทางอากาศ (ACCS)

การพิสูจน์ฝ่าย

                 ๖/๒๐

การเฝ้าตรวจทางอากาศ (ACCS)

                   ๓/๒๐

               หก.กวบ.กวก.คปอ.

             ๙/๒๐

ส าเนาถูกต้อง



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

การควบคุมการบิน 

                                       ๑๔/๒๐

การควบคุมการบิน

เวลาฝ่ายปกครอง

การควบคุมการบิน

                 ๒๐/๒๐

                 ๓/๒๐

กวบ.กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา

๒๑ มิ.ย.๖๔

๒๒ มิ.ย.๖๔

อังคาร

๒๔ มิ.ย.๖๔

การควบคุมการบิน

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

                                 ๒๐/๒๐

(สายัณ  ณ จอม)

สอบวิชาหมวดท่ี ๑

การควบคุมการบิน 

                                       ๗/๒๐

ศุกร์

๒๕ มิ.ย.๖๔

พุธ

พฤหัสบดี

๒๓ มิ.ย.๖๔

จันทร์

                 ๑๐/๒๐

      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน          น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

         พ.ค.๖๔

                 ๑๗/๒๐

 

การควบคุมการบิน

             ๑๖/๒๐

ส าเนาถูกต้อง

         ร.ต.

การเฝ้าตรวจทางอากาศ (ACCS)

สัปดาห์ท่ี ๒

การเฝ้าตรวจทางอากาศ (ACCS)

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


                                 ๑๓/๒๐

การเฝ้าตรวจทางอากาศ (ACCS)



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

ก าหนดการศึกษา

เวลาฝ่ายปกครอง สอบวิชาหมวดท่ี ๓

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

    ๔/๒๘๙    ๗/๒๘๙ 

 

๑ ก.ค.๖๔

พุธ

พฤหัสบดี

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

   ๒๘/๒๘๙ 

๒ ก.ค.๖๔

๒๙ มิ.ย.๖๔

๒๘ มิ.ย.๖๔

๓๐ มิ.ย.๖๔

จันทร์

อังคาร

          ๒๕/๒๘๙ 

ส าเนาถูกต้อง

          ๑๘/๒๘๙ 

  การฝึกภาคปฎิบัติ

(สายัณ  ณ จอม)

ศุกร์

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


สอบวิชาหมวดท่ี ๒

      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน

สัปดาห์ท่ี ๓กวบ.กวก.คปอ.

         ร.ต.

  การฝึกภาคปฎิบัติ

 

  การฝึกภาคปฎิบัติ

   ๒๑/๒๘๙ 

   ๑๑/๒๘๙ 

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  ๑๔/๒๘๙ 

  การฝึกภาคปฎิบัติ

         พ.ค.๖๔

  การฝึกภาคปฎิบัติ

         น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

 หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

    ๖๐/๒๘๙    ๖๓/๒๘๙ 

         พ.ค.๖๔

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

   ๔๙/๒๘๙ 

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  ๔๒/๒๘๙

         น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

  การฝึกภาคปฎิบัติ

        ๔๖/๒๘๙  

ศุกร์

๙ ก.ค.๖๔

      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน

   ๕๓/๒๘๙    ๕๖/๒๘๙ 

  การฝึกภาคปฎิบัติ  การฝึกภาคปฎิบัติ

พฤหัสบดี

ก าหนดการศึกษา

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

๕ ก.ค.๖๔

๗ ก.ค.๖๔

๘ ก.ค.๖๔

(สายัณ  ณ จอม)

  การฝึกภาคปฎิบัติ

จันทร์

พุธ

ส าเนาถูกต้อง

         ร.ต.

๖ ก.ค.๖๔

  การฝึกภาคปฎิบัติ

สัปดาห์ท่ี ๔กวบ.กวก.คปอ.

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


   ๓๕/๒๘๙ 

อังคาร

     ๓๒/๒๘๙ 

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

    ๓๙/๒๘๙ 



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

   ๘๘/๒๘๙  

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

    ๙๒/๒๘๙        ๙๕/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

   ๗๐/๒๘๙ 

  การฝึกภาคปฎิบัติ

เวลา นทน.

  การฝึกภาคปฎิบัติ

    ๘๕/๒๘๙ 

   ๘๑/๒๘๙  

สัปดาห์ท่ี ๕

  การฝึกภาคปฎิบัติ

กวบ.กวก.คปอ.

  การฝึกภาคปฎิบัติ

         น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

อังคาร

ศุกร์

๑๖ ก.ค.๖๔

๑๔ ก.ค.๖๔

๑๕ ก.ค.๖๔

พฤหัสบดี

๑๒ ก.ค.๖๔

พุธ

         พ.ค.๖๔

จันทร์

(สายัณ  ณ จอม)

๑๓ ก.ค.๖๔

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


    ๗๘/๒๘๙ 

    ๖๗/๒๘๙ 

  การฝึกภาคปฎิบัติ

    ๗๔/๒๘๙ 

ก าหนดการศึกษา

ส าเนาถูกต้อง

         ร.ต.      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

   ๑๒๔/๒๘๙             ๑๒๗/๒๘๙

 ๙๙/๒๘๙

   ๑๑๐/๒๘๙

เวลา นทน.

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

 ๑๑๗/๒๘๙                ๑๒๐/๒๘๙

       ๑๐๒/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ

ก าหนดการศึกษา

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

         ร.ต.      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน

กวบ.กวก.คปอ. สัปดาห์ท่ี ๖

อังคาร

ศุกร์

จันทร์

๑๙ ก.ค.๖๔

พุธ

๒๑ ก.ค.๖๔

๒๒ ก.ค.๖๔

๒๓ ก.ค.๖๔

พฤหัสบดี

๒๐ ก.ค.๖๔

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


         น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

         พ.ค.๖๔

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  ๑๐๖/๒๘๙

ส าเนาถูกต้อง

(สายัณ  ณ จอม)

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

               ๑๑๓/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

  การฝึกภาคปฎิบัติ

วันหยุดชดเชยเข้าพรรษา

  การฝึกภาคปฎิบัติ

   ๑๔๕/๒๘๙

  ๑๓๑/๒๘๙           ๑๓๔/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ

   ๑๓๘/๒๘๙               ๑๔๑/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

ก าหนดการศึกษา

  การฝึกภาคปฎิบัติ

ส าเนาถูกต้อง

         ร.ต.

            ๑๔๘/๒๘๙

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

(สายัณ  ณ จอม)

กวบ.กวก.คปอ.

         พ.ค.๖๔

      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน

สัปดาห์ท่ี ๗

๒๘ ก.ค.๖๔

๒๙ ก.ค.๖๔

๓๐ ก.ค.๖๔

ศุกร์

พฤหัสบดี

๒๗ ก.ค.๖๔

จันทร์

๒๖ ก.ค.๖๔

อังคาร

         น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

พุธ

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี ๑๐



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

  การฝึกภาคปฎิบัติ

      ๑๗๖/๒๘๙

        ๑๘๓/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

   ๑๘๐/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

         ๑๖๙/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

   ๑๕๒/๒๘๙          ๑๕๕/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

กวบ.กวก.คปอ. สัปดาห์ท่ี ๘

      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน          น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

ก าหนดการศึกษา

๕ ส.ค.๖๔

๔ ส.ค.๖๔

๒ ส.ค.๖๔

   ๑๕๙/๒๘๙          ๑๖๒/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ

๖ ส.ค.๖๔

จันทร์

ศุกร์

๓ ส.ค.๖๔

พุธ

พฤหัสบดี

อังคาร

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


(สายัณ  ณ จอม)

         พ.ค.๖๔

ส าเนาถูกต้อง

         ร.ต.

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

   ๑๖๖/๒๘๙

   ๑๗๓/๒๘๙



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

   ๑๘๗/๒๘๙           ๑๙๐/๒๘๙

วันแม่แห่งชาติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

          ๒๐๔/๒๘๙

      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน

กวบ.กวก.คปอ.

         น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

  การฝึกภาคปฎิบัติ

สัปดาห์ท่ี ๙

   ๑๙๔/๒๘๙           ๑๙๗/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

         พ.ค.๖๔

ส าเนาถูกต้อง

๑๐ ส.ค.๖๔

พฤหัสบดี

๑๒ ส.ค.๖๔

๑๑ ส.ค.๖๔

ก าหนดการศึกษา

๑๓ ส.ค.๖๔

อังคาร

๙ ส.ค.๖๔

พุธ

จันทร์

ศุกร์

   ๒๐๑/๒๘๙

         ร.ต.

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

(สายัณ  ณ จอม)

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


   ๒๐๘/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ

          ๒๑๑/๒๘๙

  การฝึกภาคปฎิบัติ



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

(๒๕/๕๖)

สัปดาห์ท่ี ๑๐

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


ก าหนดการศึกษากวบ.กวก.คปอ.

(๒๑/๕๖)

  การฝึกภาคปฎิบัติ

 ๒๑๘/๒๘๙  

(๑๑/๕๖)

         น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

  ๒๓๖/๒๘๙ 

  ๒๔๓/๒๘๙ 

      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน

(๑๔/๕๖)

  การฝึกภาคปฎิบัติ   การฝึกภาคปฎิบัติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  ๒๔๖/๒๘๙ 

(๓๕/๕๖)๒๐ ส.ค.๖๔

๑๙ ส.ค.๖๔

 ๒๒๕/๒๘๙ 

  ๒๑๕/๒๘๙ 

พฤหัสบดี

๑๘ ส.ค.๖๔

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  ๒๓๙/๒๘๙ 

ศุกร์

๑๗ ส.ค.๖๔

๑๖ ส.ค.๖๔

อังคาร

จันทร์

พุธ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

 ๒๓๒/๒๘๙ 

(๔/๕๖)

(๑๘/๕๖)

ส าเนาถูกต้อง

  ๒๒๒/๒๘๙ 

(๓๒/๕๖)

(๗/๕๖)

  ๒๒๙/๒๘๙ 

(๒๘/๕๖)

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

(สายัณ  ณ จอม)

         ร.ต.

         พ.ค.๖๔



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

การฝึกภาคปฎิบัติ

          ๒๗๘/๒๘๙

เวลา นทน.

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


  การฝึกภาคปฎิบัติ

      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน

(๔๒/๕๖)

ศุกร์

๒๗ ส.ค.๖๔

๒๕ ส.ค.๖๔

  การฝึกภาคปฎิบัติ

(๕๖/๕๖)

  ๒๕๐/๒๘๙ 

พุธ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

พฤหัสบดี

  ๒๖๔/๒๘๙ 

(๕๓/๕๖)

๒๖ ส.ค.๖๔

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  ๒๕๓/๒๘๙ 

         ร.ต.

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  ๒๖๗/๒๘๙ 

๒๔ ส.ค.๖๔

  ๒๕๗/๒๘๙ 

(๔๖/๕๖)

  การฝึกภาคปฎิบัติ

จันทร์

กวบ.กวก.คปอ.

(๓๙/๕๖)

ก าหนดการศึกษา

๒๓ ส.ค.๖๔

อังคาร

   ๒๗๑/๒๘๙

ส าเนาถูกต้อง

             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

   ๒๗๕/๒๘๙

(สายัณ  ณ จอม)

(๔๙/๕๖)

         พ.ค.๖๔

         น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  การฝึกภาคปฎิบัติ

  ๒๖๐/๒๘๙ 

สัปดาห์ท่ี ๑๑



วัน / เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐

ตรวจถูกต้อง อนุมัติ

หก.กวบ.กวก.คปอ. ผอ.กวก.คปอ.

ดูงาน ณ สร.บพ

ปิดการศึกษา

ดูงาน ณ สร.บพ

   ๒๘๙/๒๘๙

หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๕


             นกศ.กวบ.กวก.คปอ.

         พ.ค.๖๔

(สายัณ  ณ จอม)

  การฝึกภาคปฎิบัติ

ส าเนาถูกต้อง

      (ลงช่ือ) น.อ.ปิยะ  ท าสวน          ร.ต.          น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

ดูงาน ณ สร.บพ

๒ ก.ย.๖๔

ศุกร์

๑ ก.ย.๖๔

พฤหัสบดี

๓๑ ส.ค.๖๔

๓ ก.ย.๖๔

พุธ

๓๐ ส.ค.๖๔

การฝึกภาคปฎิบัติ

   ๒๘๒/๒๘๙           ๒๘๕/๒๘๙

อังคาร

กวบ.กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี ๑๒

จันทร์

ดูงาน ณ สร.บพ

กีฬา นทน.

  การฝึกภาคปฎิบัติ


