ปฏิทิน ยศ.ทอ.ประจำปี ๖๔
ลำดับ

รำยกำร

ปี ๖๓
ต.ค.

พ.ย.

๑

วทอ.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา วทอ.
รุ่นที่ ๕๕ (๑๒)

๒

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา รุ่นที่ ๖๕ (๙)
สังเกตการณ์ฝึกทางทหาร
ครั้งที่ ๑
(๒๕ - ๒๗)

๓

รร.นอส.ยศ.ทอ.

๔

รร.นฝ.ยศ.ทอ.

๕

รร.นม.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา นม.
รุ่น ๘๗ (๒๗)

ศึกษาดูงาน (๙ – ๑๓)

๖

รร.นป.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๘๙ (๕)
ศึกษาดูงาน (๒๙ - ๓๐)

ฝึกภาคสนาม (๙ - ๑๓)
ปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๘๙ (๒๐)
เปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๐ (๒๕)

๗

รร.จอ.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา (๕)

ฝึกยุทธวิธีทางทหาร
ภาคสนาม นจอ.
ชั้นปีที่ ๑ (๕ - ๑๔)

๘

รร.คท.ยศ.ทอ.

๙

สบศ.บก.ยศ.ทอ.

เปิดการศึกษา รุ่นที่ ๗๖
(๗)

ปี ๖๔
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

แข่งขันกีฬากอล์ฟ
นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๕ (๒๒)

เรียนออนไลน์

กิจกรรมวิชาการ วทอ.
สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑
(๑๗ – ๑๙)

ดูงานระยะไกลภาคเหนือ
(๒๕ – ๓๐)

เรียนออนไลน์

ศึกษาภูมิประเทศภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๘ - ๒๔ )

เรียนออนไลน์

ศึกษาภูมิประเทศภาค
เหนือ
(๒๗ มี.ค – ๒ เม.ย )

ศึกษาภูมิประเทศ
ภาคเหนือ
(๒๗ มี.ค. – ๒ เม.ย)

เรียนออนไลน์

(๓) วันสถาปนารร.สธ
ฯสังเกตการณ์ฝึก
ทางทหาร ครั้งที่ ๒
(๒๓ - ๒๕)

ศึกษาภูมิประเทศ
ระยะไกล
(๑๔ - ๑๘)

ฝึกวางแผนเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต
(๑๖ - ๑๙)
(เรียนออนไลน์)

เตรียมดูงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑ – ๖ )/สารอง (๘ – ๑๓)
ปิดการศึกษาหลักสูตร
นอส.รุ่นที่ ๗๖ (๑๖)
ดูงานศึกษาภูมิประเทศ
ระยะไกล (๒๑ - ๒๖)
ปิดการศึกษา รุ่นที่ ๑๓๖
(๓๐)

เปิดการศึกษารุ่นที่ ๗๗(๘)

เรียนออนไลน์
(สารองดูงาน
ระยะไกล)

ศึกษาภูมิประเทศ
ระยะไกล
(๑๔ - ๑๙)

ทาประวัติ นฝ.รุ่น ๑๓๗ (๙)

เปิดการศึกษา
รุ่นที่ ๑๓๗ (๑๒)

ฝึกเดินทางไกล (๓๐)

เรียนออนไลน์

ปิดการศึกษา
นม.รุ่น ๘๘ (๒)
เปิดการศึกษา
นม.รุ่น ๘๙ (๘)

เรียนออนไลน์
(สารอง) ฝึก
ภาคสนาม
(๑๗ - ๒๑)
ปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๑ (๒๘)
เปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๒ (๓๑)

ศึกษาดูงาน
(๒๔ - ๒๕)

การศึกษาดูงานกิจ
จว.อุดรธานี
(๒๑ - ๒๕)

เปิดการศึกษา รุ่น
ที่ ๑๓๖ (๑๘)
ศึกษาดูงานระยใกล้ ครั้งที่ ๑
(๒๕ - ๒๗)

ศึกษาภูมิประเทศ
ระยะไกล
(๒๔ - ๒๙)

เรียนออนไลน์

ฝึกเดินทางไกล (๒๔)

ฝึกภาคสนาม
(๑๙ - ๒๓)
ปิดการศึกษา นม.
รุ่น ๘๗ (๒๙)

เปิด นปส.๖๒ (๔)
ปิด นปส.๖๒ (๑๘)
เปิด นม.รุ่น ๘๘ (๒๓)
(เรียนออนไลน์)

ศึกษาดูงาน (๑๗ - ๑๘)

ปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๐ (๑๒)
เปิดการศึกษหลักสูตร
พันจ่า รุ่นที่ ๔๖ (๑๙)

ปิดการศึกษาหลักสูตรพันจ่า
รุ่นที่ ๔๖ (๒๒)
เปิดการศึกษาหลัก
สูตรพันจ่า รุ่นที่ ๔๗ (๒๔)
(เรียนออนไลน์)

ปิดการศึกษาหลักสูตร
พันจ่า รุ่นที่ ๔๗ (๓๐)

เปิดหลักสูตร นป.
รุ่นที่ ๙๑ (๕)
ฟังบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย โดยจิตอาสา ๙๐๔ (๗)
ศึกษาดูงาน (๒๙ – ๓๐)

๑ - ๒ และ ๔ - ๕ นจอ.
เหล่า สห.ชั้นปีที่ ๑ ฝึกยิง
ปืนพก ณ ศรภ.บางเขน

ปัจฉิม นจอ.ปี ๒
(๒๔)

ประดับยศจ่าอากาศ
(๑)

เรียนออนไลน์

ปิดการศึกษาหลักสูตร คท.
ชั้นสัญญาบัตร
รุ่นที่ ๕๐ (๑๕)

ประเมินคุณภาพการศึกษา
รร.สธ.ทอ.ฯ (๒ – ๕)

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
คปอ. (๒๙)
ประเมินคุณภาพการศึกษา
รร.นอสฯ
(๒๓ – ๒๖)

เปิดการศึกษาหลักสูตร
คท.ชั้นสัญญาบัตร
รุ่นที่ ๕๐ (๑๕)
อบรม หน.หน่วยก่อน
ไปดารงตพแหน่ง

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ รร.
การบิน และ บน.๕ (๑๖ ๒๐)

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
บน.๗ และ บน.๕๖
(๒๑ - ๒๕ )

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา วทอ.ฯ
(๒๕ – ๒๘)

เปิดหลักสูตร คท.
ชั้นประทวน
รุ่นที่ ๔๑ (๑๒)
ตรวจประกันคุรภาพ คปอ.(๘)
สารอง (๑๙ – ๒๐)
เปิดหลักสูตร น.กศ.รุ่นที่ ๑๐ (๒๑)
ตรวจเยี่ยมฯ บน.๒๓ (๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย.)

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ดูงานครั้งที่ ๗ (๑)
วิทยาลัยการทัพ
สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
(๖ – ๙)

ดูงานครั้งที่ ๘ (๕)
ฝึกกการบริหาร
สถานการณ์วิกฤต
SCM ( ๒๒ – ๒๘)

ดูงานครั้งที่ ๙ (๒)
farwell (๑๓ – ๑๔)
ปิดการศึกษา วทอ.
รุ่นที่ ๕๕ (๑๖)

การฝึกจาลองยุทธ
ทางอากาศ
(๑๒ - ๑๖)

การฝึกยุทธเสนาฯ
(๑๘ - ๒๗)

ปิดการศึกษารุ่นที่ ๖๕
(๑๗)

ฝึกวางแผนเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต
(๒๔ – ๒๗)

ปิดการศึกษา รุ่นที่ ๗๗
(๑๕)

ปิดการศึกษา
รุ่นที่ ๑๓๗ (๑๐)

ศึกษาดูงาน (๑๘)

ปิดหลักสูตร น.กศ.
รุ่นที่ ๑๐ (๑)
แนะแนวฯ

ฝึกเดินทางไกล (๖)
ฝึกภาคสนาม
(๑๖ - ๒๐)
ศึกษาดูงาน
(๓๐ ส.ค. – ๓ ก.ย.)

ปิดการศึกษา
นม.รุ่น ๘๙ (๑๐)

ฝึกภาคสนาม
(๕ - ๙)
ปิดการศึกษา นป.
รุ่นที่ ๙๒ (๑๕)
เปิดการศึกษา
หลักสูตรพันจ่า
รุ่นที่ ๔๘ (๑๙)

ศึกษาดูงาน (๑๙ - ๒๐)
ปิดการศึกษาหลักสูตร
พันจ่า รุ่นที่ ๔๘ (๒๕)
เปิดการศึกษาหลักสูตร
พันจ่า รุ่นที่ ๔๙ (๒๖)

ศึกษาดูงาน (๒๓ - ๒๔)
ปิดการศึกษาหลักสูตร
พันจ่า รุ่นที่ ๔๙ (๓๐)

การศึกษาดูงานกิจ
จว.เชียงใหม่ (๕ – ๙)
ฝึกพัฒนาจิตฯ ชุดที่ ๑
(๙ - ๑๕)
ฝึกปฏิบัตินอกหน่วย
(๒๒ – ๒๓)

ฝึกพัฒนาจิตฯ ชุดที่ ๒
(๖ - ๑๒)

พิธีสวมแหวนนจอ.
(๒๐)

แนะแนวฯ

แนะแนวฯ

ปิดหลักสูตร คท.
ชั้นประทวน รุ่นที่ ๔๑
(๑๐)

ปรับปรุงข้อมูลโดย ผผน.กผค.สบศ.ฯ เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๔

