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

จันทร์
๑๔ มิ.ย.๖๔

อังคาร
๑๕ มิ.ย.๖๔

ป. ๑/๒

พุธ เวลาของผู้บังคับบัญชา
๑๖ มิ.ย.๖๔

ป. -/-

พฤหัสบดี เวลา นทน.
๑๗ มิ.ย.๖๔

ป. ๑/๔

ศุกร์ เวลาของฝ่ายปกครอง
๑๘ มิ.ย.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี  ๑
หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๓

บ. ๑๐/๑๘

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน
พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ

บ. ๔/๑๘

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน
พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ

กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ ป. ๓/๓
พิธีเปิดการศึกษา และพระอัจฉริยภาพ ปฐมนิเทศ

ร.ท.มนตรี  ศรีสวัสด์ิ

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.                  ผอ.กวก.คปอ.

บ. ๑๖/๑๘ บ. ๑๘/๑๘

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน การตรวจอากาศเพ่ือการบิน
พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ

(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน

บ. ๖/๑๘

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน
พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ

บ. ๑๒/๑๘



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

จันทร์
๒๑ มิ.ย.๖๔

อังคาร
๒๒ มิ.ย.๖๔

พุธ
๒๓ มิ.ย.๖๔

พฤหัสบดี
๒๔ มิ.ย.๖๔

ป. -/-

ศุกร์ เวลา นทน.
๒๕ มิ.ย.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี  ๒

พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ , พ.อ.ท.พชร  สุภาพจน์ พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ , พ.อ.ท.พชร  สุภาพจน์
ป. ๑๑/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๑๔/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน การตรวจอากาศเพ่ือการบิน

หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๓

ป. ๔/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๗/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน การตรวจอากาศเพ่ือการบิน

พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ , พ.อ.ท.พชร  สุภาพจน์ พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ , พ.อ.ท.พชร  สุภาพจน์
ป. ๒๕/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๒๘/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน การตรวจอากาศเพ่ือการบิน

พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ , พ.อ.ท.พชร  สุภาพจน์ พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ , พ.อ.ท.พชร  สุภาพจน์
ป. ๑๘/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๒๑/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน การตรวจอากาศเพ่ือการบิน

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.                  ผอ.กวก.คปอ.

พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ , พ.อ.ท.พชร  สุภาพจน์ พ.อ.อ.อาทร  เลอเลิศ , พ.อ.ท.พชร  สุภาพจน์
บ. ๔/๔

การตรวจอากาศช้ันบน
ร.ท.จักรพันธ์  อยู่จันทร์

ป. ๓๐/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

การตรวจอากาศเพ่ือการบิน
พ.อ.อ.อาทร ฯ , พ.อ.ท.พชร ฯ



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

จันทร์
๒๘ มิ.ย.๖๔

อังคาร
๒๙ มิ.ย.๖๔

พุธ
๓๐ มิ.ย.๖๔

พฤหัสบดี
๑ ก.ค.๖๔

ศุกร์
๒ ก.ค.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี ๓

ร.ต.จักรพันธ์  อยู่จันทร์ , พ.อ.อ.อิศรา  เนตรเหมือนทิพย์ ร.ต.จักรพันธ์ อยู่จันทร์ , พ.อ.อ.อิศรา  เนตรเหมือนทิพย์
บ. ๔/๔ ป. ๑๐/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การแปลความเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา การตรวจอากาศช้ันบน

หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๓

ป. ๔/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๗/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศช้ันบน การตรวจอากาศช้ันบน

ร.ท.อิทธิพล  บุระมาศ น.อ.เสนีย์  ฉัตรวิไล , ร.อ.ธนัญชัย  ทศพรไพบูลย์
บ. ๖/๖ บ. ๒/๖ ป. ๖/๖ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจอากาศ การแปลความเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

น.อ.เสนีย์  ฉัตรวิไล ร.ต.จักรพันธ์ อยู่จันทร์ , พ.อ.อ.อิศรา  เนตรเหมือนทิพย์
บ. ๔/๖ ป. ๓/๖ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ การแปลความเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

ร.ท.อิทธิพล  บุระมาศ ร.ต.นิคม  อ่ิมสิน น.อ.เสนีย์  ฉัตรวิไล , ร.อ.ธนัญชัย  ทศพรไพบูลย์
บ. ๖/๖ ป. ๓/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การตรวจอากาศ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การตรวจอากาศ
ร.ต.นิคม  อ่ิมสิน ร.ต.นิคม  อ่ิมสิน , พ.อ.อ.จักรพงษ์  พานหล้า

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.                  ผอ.กวก.คปอ.
(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน



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

จันทร์
๕ ก.ค.๖๔

อังคาร
๖ ก.ค.๖๔

พุธ
๗ ก.ค.๖๔

พฤหัสบดี
๘ ก.ค.๖๔

ศุกร์
๙ ก.ค.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ

ป. ๗/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี  ๔
หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๓

ร.ท.กมล  ยอดเกตุ , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ
ป. ๑๓/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืนสอบหมวดวิชาท่ี ๑

ร.ท.กมล ฯ , พ.อ.อ.ศรายุทธ ฯ
ป. ๑๐/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การตรวจอากาศ

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน

ร.ต.นิคม  อ่ิมสิน , พ.อ.อ.จักรพงษ์  พานหล้า
บ. ๔/๖ ป. ๓/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน

ร.ท.กมล  ยอดเกตุ , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ

ร.ต.นิคม  อ่ิมสิน , พ.อ.อ.จักรพงษ์  พานหล้า

ป. ๒/๒

บ. ๖/๖

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน
ร.ท.กมล  ยอดเกตุ

ป. ๕/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม
ร.ท.กมล  ยอดเกตุ ร.ท.กมล  ยอดเกตุ , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ

ป. ๘/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน

ป. ๑๐/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การตรวจอากาศ

ป. ๒๐/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน

ป. ๑๗/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน
ร.ท.กมล  ยอดเกตุ , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ ร.ท.กมล  ยอดเกตุ , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.                  ผอ.กวก.คปอ.
(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

ร.ท.กมล ฯ , พ.อ.อ.ศรายุทธ ฯ



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

จันทร์
๑๒ ก.ค.๖๔

อังคาร
๑๓ ก.ค.๖๔

ป. ๒/๔

พุธ เวลาของฝ่ายปกครอง
๑๔ ก.ค.๖๔

พฤหัสบดี
๑๕ ก.ค.๖๔

ศุกร์
๑๖ ก.ค.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.                  ผอ.กวก.คปอ.

ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ

ป. ๑๐/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๑๓/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศช้ันบน การเขียนแผนท่ีอากาศช้ันบน

(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

ป. ๗/๑๔

ดูงาน

ป. ๒๗/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน
ร.ท.กมล  ยอดเกตุ , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ

รุ่นท่ี ๓

ป. ๒๔/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี ๕

ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ

ป. ๔/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศช้ันบน

ร.ท.กมล  ยอดเกตุ , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ

ร.ท.กมล  ยอดเกตุ , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ
ป. ๓๐/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศผิวพ้ืน

หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน

บ. ๔/๔ 

การเขียนแผนท่ีอากาศช้ันบน
ร.อ.สายัญ  บุญช่วย

ป. ๖/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศช้ันบน
ร.อ.สายัญ ฯ , พ.อ.อ.ศรายุทธ ฯ



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

จันทร์
๑๙ ก.ค.๖๔

อังคาร
๒๐ ก.ค.๖๔

พุธ
๒๑ ก.ค.๖๔

พฤหัสบดี
๒๒ ก.ค.๖๔

ศุกร์
๒๓ ก.ค.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ
(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี  ๖

ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , พ.อ.อ.ศรายุทธ  สุรภาพ
บ. ๔/๔ ป. ๓/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีความกดอากาศเปล่ียนแปลง การเขียนแผนท่ีความกดอากาศเปล่ียนแปลง

หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๓

ป. ๑๗/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๒๐/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีอากาศช้ันบน การเขียนแผนท่ีอากาศช้ันบน

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.                  ผอ.กวก.คปอ.

น.ท.ชาญยุทธ  วงศ์สวรรค์ น.ท.ชาญยุทธ์  วงศ์สวรรค์ , น.ท.อาคม  ภักดีณรงค์

น.ท.ชาญยุทธ์  วงศ์สวรรค์ , ร.ต.ฉัตรชัย  สิงห์อุดร น.ท.ชาญยุทธ์  วงศ์สวรรค์ , ร.ต.ฉัตรชัย  สิงห์อุดร
บ. ๔/๔ ป. ๓/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนภูมิเทอร์โมไดนามิกส์ การเขียนแผนภูมิเทอร์โมไดนามิกส์

น.ท.ชาญยุทธ  วงศ์สวรรค์ น.ท.ชาญยุทธ์  วงศ์สวรรค์ , ร.ต.ฉัตรชัย  สิงห์อุดร
ป. ๗/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๑๐/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนท่ีความกดอากาศเปล่ียนแปลง การเขียนแผนท่ีความกดอากาศเปล่ียนแปลง

ป. ๗/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนภูมิเทอร์โมไดนามิกส์
น.ท.ชาญยุทธ์  วงศ์สวรรค์ , น.ท.อาคม  ภักดีณรงค์

ป. ๑๐/๑๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การเขียนแผนภูมิเทอร์โมไดนามิกส์
น.ท.ชาญยุทธ์  วงศ์สวรรค์ , น.ท.อาคม  ภักดีณรงค์



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

จันทร์
๒๖ ก.ค.๖๔

อังคาร
๒๗ ก.ค.๖๔

พุธ
๒๘ ก.ค.๖๔

พฤหัสบดี
๒๙ ก.ค.๖๔

ศุกร์
๓๐ ก.ค.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ
(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี  ๗

สถิติอุตุนิยมวิทยา

หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๓

ป. ๒/๒ บ. ๒/๔

สอบหมวดวิชาท่ี ๒ สถิติอุตุนิยมวิทยา

ป. ๓/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

สถิติอุตุนิยมวิทยา
ร.ต.อภิชน  รักประกอบกิจ , จ.อ.พชรพล  จุมด้วง

บ. ๔/๔

สถิติอุตุนิยมวิทยา

ป. ๕/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

สถิติอุตุนิยมวิทยา

วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันหยุดตามมติ ครม.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.                  ผอ.กวก.คปอ.

ร.ต.อภิชน  รักประกอบกิจ ร.ต.อภิชน ฯ , จ.อ.พชรพล ฯ

ร.ต.อภิชน  รักประกอบกิจ
ป. ๘/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

ร.ต.อภิชน  รักประกอบกิจ , จ.อ.พชรพล  จุมด้วง



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

จันทร์
๒ ส.ค.๖๔

อังคาร
๓ ส.ค.๖๔

ป. -/-

พุธ เวลา นทน.
๔ ส.ค.๖๔

พฤหัสบดี
๕ ส.ค.๖๔

ศุกร์
๖ ส.ค.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ
(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

ป. ๓/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์  แก้วปู่ , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ

ป. ๓๐/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

สถิติอุตุนิยมวิทยา
ร.ต.อภิชน ฯ , จ.อ.พชรพล ฯ

บ. ๒/๔

การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์  แก้วปู่

ป. ๑๔/๑๔

ดูงาน

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.

รุ่นท่ี ๓

ร.ต.อภิชน  รักประกอบกิจ , จ.อ.พชรพล  จุมด้วง

ร.ต.อภิชน  รักประกอบกิจ , จ.อ.พชรพล  จุมด้วง ร.ต.อภิชน  รักประกอบกิจ , จ.อ.พชรพล  จุมด้วง
ป. ๒๖/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

สถิติอุตุนิยมวิทยา

ป. ๒๘/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

สถิติอุตุนิยมวิทยา
ร.ต.อภิชน ฯ , จ.อ.พชรพล ฯ

หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน

ร.ต.อภิชน  รักประกอบกิจ , จ.อ.พชรพล  จุมด้วง ร.ต.อภิชน  รักประกอบกิจ , จ.อ.พชรพล  จุมด้วง
ป. ๑๙/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๒๒/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

สถิติอุตุนิยมวิทยา สถิติอุตุนิยมวิทยา

ป. ๑๒/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๑๕/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

                 ผอ.กวก.คปอ.

สถิติอุตุนิยมวิทยา สถิติอุตุนิยมวิทยา

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี ๘



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

จันทร์
๙ ส.ค.๖๔

อังคาร
๑๐ ส.ค.๖๔

พุธ
๑๑ ส.ค.๖๔

พฤหัสบดี
๑๒ ส.ค.๖๔

ป. ๓/๔

ศุกร์ เวลาของฝ่ายปกครอง
๑๓ ส.ค.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ
(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

ป. ๒๘/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์ ฯ , ร.ท.กมล ฯ

ป. ๕/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์ ฯ , ร.ท.กมล ฯ

ป. ๘/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์  แก้วปู่ , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ

บ. ๔/๔

การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์  แก้วปู่

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี  ๙
หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๓

ป. ๒๖/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การรับ-ส่งข่าวอากาศ

วันแม่แห่งชาติ

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.                  ผอ.กวก.คปอ.

ร.อ.จักรกฤษณ์  แก้วปู่ , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ

ป. ๑๙/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์  แก้วปู่ , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ

ป. ๑๒/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๑๕/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การรับ-ส่งข่าวอากาศ การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์  แก้วปู่ , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ ร.อ.จักรกฤษณ์  แก้วปู่ , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ

ป. ๒๒/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์  แก้วปู่ , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ



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

จันทร์
๑๖ ส.ค.๖๔

อังคาร
๑๗ ส.ค.๖๔

พุธ
๑๘ ส.ค.๖๔

พฤหัสบดี
๑๙ ส.ค.๖๔

ศุกร์
๒๐ ส.ค.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ
(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

การตรวจอากาศด้วยเรดาร์

ป. ๗/๓๕ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศด้วยเรดาร์

ป. ๑๔/๓๕ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศด้วยเรดาร์

ป. ๒๑/๓๕ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศด้วยเรดาร์

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี ๑๐
หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๓

ป. ๓๕/๓๕ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การตรวจอากาศด้วยเรดาร์

ป. ๒๘/๓๕ แบ่ง ๒ กลุ่ม

                 ผอ.กวก.คปอ.                หน.ผวอต.กวก.คปอ.



วัน/เวลา ๐๘๐๐––๐๙๐๐ ๐๙๐๐––๑๐๐๐ ๑๐๐๐––๑๑๐๐ ๑๑๐๐––๑๒๐๐ พัก ๑๓๐๐––๑๔๐๐ ๑๔๐๐––๑๕๐๐ ๑๕๐๐––๑๖๐๐
ป. ๔/๔

จันทร์ เวลาของฝ่ายปกครอง
๒๓ ส.ค.๖๔

อังคาร
๒๔ ส.ค.๖๔

พุธ
๒๕ ส.ค.๖๔

ป. ๒/๒

พฤหัสบดี เวลาของผู้บังคับบัญชา
๒๖ ส.ค.๖๔

ศุกร์
๒๗ ส.ค.๖๔

ตรวจถูกต้อง   อนุมัติ

ป. ๔/๔

พิธีปิดการศึกษา

ป. ๓๐/๓๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การรับ-ส่งข่าวอากาศ
ร.อ.จักรกฤษณ์ ฯ , ร.ท.กมล ฯ

ป. ๒๐/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การให้บริการข่าวอากาศฯ
ร.อ.สายัญ บุญช่วย,ร.ท.กมล ยอดเกตุ

บ. ๔/๔

                หน.ผวอต.กวก.คปอ.                  ผอ.กวก.คปอ.

ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ

ป. ๒/๒ ป.-/-

สอบหมวดวิชาท่ี ๓ ปัจฉิมนิเทศ

การให้บริการข่าวอากาศในระบบส่ือสารข่ายข่าวอากาศ
ร.อ.สายัญ  บุญช่วย

ป. ๔/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๗/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

(ลงช่ือ)  น.ท.พายัพ  แก้วอ าไพ  (ลงช่ือ)  น.อ.นรินทร์  ก่ิงเงิน

กวก.คปอ. ก าหนดการศึกษา สัปดาห์ท่ี ๑๑

ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ

ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ
ป. ๑๘/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การให้บริการข่าวอากาศในระบบส่ือสารข่ายข่าวอากาศ

หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีข่าวอากาศข้ันพ้ืนฐาน รุ่นท่ี ๓

ป. ๑๑/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม ป. ๑๔/๒๐ แบ่ง ๒ กลุ่ม

การให้บริการข่าวอากาศในระบบส่ือสารข่ายข่าวอากาศ การให้บริการข่าวอากาศในระบบส่ือสารข่ายข่าวอากาศ

การให้บริการข่าวอากาศในระบบส่ือสารข่ายข่าวอากาศ การให้บริการข่าวอากาศในระบบส่ือสารข่ายข่าวอากาศ
ร.อ.สายัญ  บุญช่วย , ร.ท.กมล  ยอดเกตุ


