หลักสู ตร ๒๓๓๐ พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปื น
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๐

คานา
เพื่อให้พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปื น มีความรู ้เกี่ยวกับ ปื น ๗๖/๕๐ ปื นกล ๔๐/๖๐ ปื นกล ๓๗
มม. ปื นกล ๒๐ มม.อ. ปื นกล .๕๐ นิ้ว ปื นที่ใช้ใน ทร. ปัจจุบนั ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหารเรื อ การป้ องกันความเสี ยหาย ตลอดจนระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผูป้ ฏิบตั ิ ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตาแหน่ง พลประจาปื น มีความรู ้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทหารเรื อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหารเรื อ การป้ องกันความเสี ยหาย การสื่ อสารและระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผูป้ ฏิบตั ิ พรรคนาวินมี
ความรู ้ในหน้าที่ยามพรรคนาวินประจาวันและยามตรวจการณ์ เหล่าทหารการปื นมีความรู ้เกี่ยวกับสสารและ
ส่ วนประกอบของปื นโดยทัว่ ไป รู ้หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้องและการป้ องกันอันตรายในปื นที่
ตนเองได้รับการบรรจุเป็ นพลประจาปื น
ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
เมื่อได้เปิ ดการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรฉบับนี้แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เกิด
ความเหมาะสมเป็ นประการใด กฝร.จะได้ดาเนินการปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
มิถุนายน ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๒๓๓๐ พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปื น
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๐
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อให้พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปื น มีความรู ้เกี่ยวกับ ปื น ๗๖/๕๐ ปื นกล ๔๐/๖๐ ปื นกล
๓๗ มม. ปื นกล ๒๐ มม.อ. ปื นกล .๕๐ นิ้ว ปื นที่ใช้ใน ทร. ปั จจุบนั ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหารเรื อ การป้ องกันความเสี ยหาย ตลอดจนระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผูป้ ฏิบตั ิ ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ในตาแหน่ง พลประจาปื นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นพลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปื น
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๔ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐
พลศึกษา
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐
พลศึกษาหรื อทหารราบ
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐
อบรม
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ - ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บ ทร. ว่าด้วยการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบี ยบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
คะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วย
การดาเนิ นการศึ ก ษาของโรงเรี ย น ซึ่ งมิ ได้จดั การศึ ก ษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้ อมกับ ฉบับ แก้ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ ส าหรั บ วิช าที่ ไ ม่ ก าหนดหน่ วยกิ ต ให้ กฝร. ประเมิ น ผลตามความ
เหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิ บตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนิ นการ
ศึกษาของสถานศึกษาซึ่ งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้
เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร ทุกวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาหลัก มีรายชื่อวิชา จานวนชัว่ โมงและหน่วยกิต ดังนี้
จานวนชัว่ โมง
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ทฤษฏี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
- ความรู ้ทวั่ ไป
๒๑
๓
๑ ๒๕
๑.๕
- ความรู ้ทวั่ ไป พรรคนาวิน
๒
๑
๓
- ปื นที่ใช้ใน ทร. ปัจจุบนั
๓๐
๑
๓๑
๑.๕
- ปื น ๗๖/๕๐ ปื นกล ๔๐/๖๐ ปื นกล ๓๗ มม. ปื นกล
๕
๔๕
๑
๕๑
๒
๒๐ มม.อ. และปื นกล .๕๐ นิ้ว
- ปื น ๑๒๗ มม. ปื น ๔.๕ นิ้ว และปื น ๑๐๐ มม.
๙
๑
๑๐
๐.๕
รวม
๖๗
๔๘
๕ ๑๒๐
๕.๕
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
- ความรู ้ทวั่ ไป
ผนวก ก.
- ความรู ้ทวั่ ไป พรรคนาวิน
ผนวก ข.
- ปื นที่ใช้ใน ทร. ปัจจุบนั
ผนวก ค.
- ปื น ๗๖/๕๐ ปื น กล ๔๐/๖๐ ปื นกล ๓๗ มม. ปื นกล ๒๐ มม.อ. ผนวก ง.
และปื นกล .๕๐ นิ้ว
- ปื น ๑๒๗ มม. ปื น ๔.๕ นิ้ว และปื น ๑๐๐ มม.
ผนวก จ.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๓๓๐ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒
หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ

-๓๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ
ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๓๓๐.๑ ความรู ้ทวั่ ไป
๒๕ ชัว่ โมง หน้า ๔ -๕
ผนวก ข. วิชา ๒๓๓๐.๒ ความรู ้ทวั่ ไปพรรคนาวิน
๓ ชัว่ โมง หน้า ๖
ผนวก ค. วิชา ๒๓๓๐.๓ ปื นที่ใช้ใน ทร. ปัจจุบนั
๓๑ ชัว่ โมง หน้า ๗
ผนวก ง. วิชา ๒๓๓๐.๔ ปื น ๗๖/๕๐ ปื นกล ๔๐/๖๐ ปื นกล ๓๗ มม. ๕๑ ชัว่ โมง หน้า ๘
ปื นกล ๒๐ มม.อ. และปื นกล .๕๐ นิ้ว
ผนวก จ. วิชา ๒๓๓๐.๕ ปื น ๑๒๗ มม. ปื น ๔.๕ นิ้ว และปื น ๑๐๐ มม. ๑๐ ชัว่ โมง หน้า ๙
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

ผบ.กฝร

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๒๓๓๐.๑ ความรู ้ทวั่ ไป
๑.๕ หน่วยกิต (๒๑ - ๓ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไปเพื่อให้พลทหารใหม่ กร. มีความรู ้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทหารเรื อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทหารเรื อ การป้ องกันความเสี ยหาย การสื่ อสารและระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผูป้ ฏิบตั ิ ให้
สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ระเบียบข้อบังคับและเรื่ องทัว่ ไป (๖/๐)
๑.๑ การปฏิบตั ิตนของทหารประจาเรื อ
๑.๒ การเขียนชื่อที่เครื่ องแต่งกายและการวางสิ่ งของรับตรวจ
๑.๓ หน้าที่ต่าง ๆ ในเรื อที่ควรทราบ
๑.๔ ยศและตาแหน่งใน ทร.
๑.๕ การปกครองบังคับบัญชาในเรื อ
๑.๖ วินยั ทหาร
๑.๗ การจัดส่ วนราชการของ กร.
๑.๘ ประเภทและส่ วนประกอบของเรื อ
๑.๙ การขานตอบระหว่างเรื อใหญ่เรื อเล็ก
๑.๑๐ สถานีเรื อ
๑.๑๑ เครื่ องชูชีพ
๒. ขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ (๓/๐)
๓. การป้ องกันความเสี ยหาย (๖/๓)
๓.๑ เครื่ องมือดับเพลิงเบื้องต้น
๓.๒ การปฏิบตั ิเมื่อเกิดเพลิงไหม้
๔. การสื่ อสาร (๓/๐)
๔.๑ การสลุตธง
๔.๒ ธงยศ ธงตาแหน่ง
๔.๓ เสี ยงและสัญญาณ
๕. ระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผูป้ ฏิบตั ิ (๓/๐)

-๕สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- ระเบียบข้อบังคับและเรื่ องทัว่ ไป
๖
- ขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ
๓
- การป้ องกันความเสี ยหาย
๖
๓
- การสื่ อสาร
๓
- ระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผู ้
๓
ปฏิบตั ิ
รวม
๒๑
๓
หัวข้อวิชา

หน่วย
กิต

การวัดและ
ประเมินผล
- สอบข้อเขียน
- ปฎิบตั ิทดสอบ
ความรู ้ความเข้าใจ
ทัว่ ไป

๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ระเบียบกองเรื อยุทธการ พ.ศ. ๒๕๒๓
๒. คู่มือระบบซ่อมบารุ งตามแผน ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๒๙
๓. ข้อบังคับทหารเรื อ ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาทหาร
๔. คู่มือกะลาสี ของแผนกสามัญ กองฝึ กปฏิบตั ิการ กฝร.
๕. บรรณสารขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ
๖. คู่มือการจัดสถานีเรื อ กองเรื อยุทธการ พ.ศ. ๒๕๒๗
๗. ราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ธง ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-ไม่คิด
หน่วยกิต

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๒๓๓๐.๒ ความรู ้ทวั่ ไปพรรคนาวิน
- หน่วยกิต (๒ - ๐ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไปเพื่อให้พลทหารใหม่ กร. พรรคนาวินมีความรู ้ในหน้าที่ยามพรรคนาวินประจาวันและยาม
ตรวจการณ์ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมและแบบธรรมเนียมทหารเรื อ (๒/๐)
๑.๑ หน้าที่ยามพรรคนาวินประจาวัน
๑.๒ ยามตรวจการณ์
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมและ
แบบธรรมเนียมทหารเรื อ
รวม

จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต การวัดและประเมินผล หมายเหตุ
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๒
- ทดสอบความรู ้ความ -ไม่คิด
เข้าใจทัว่ ไป
หน่วยกิต
๒
-

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ระเบียบกองเรื อยุทธการ พ.ศ. ๒๕๒๓
๒. คู่มือยามตรวจการณ์ของแผนกสามัญ กองฝึ กปฏิบตั ิการ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๒๓๓๐.๓ ปื นที่ใช้ใน ทร. ปัจจุบนั
๑.๕ หน่วยกิต (๓๐ - ๐ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปื นมีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลโดยทัว่ ไป
ของปื นขนาดต่าง ๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนามาจนถึงปัจจุบนั ให้พลทหารได้เข้าใจถึงภาพรวมตามความ
เหมาะสม
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ปื นที่ใช้ใน ทร. ปัจจุบนั (๓๐/๐)
๑.๑ ปื นขนาดต่าง ๆ ใน ทร.
๑.๒ ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ปื นที่ใช้ใน ทร. ปัจจุบนั
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๓๐
๓๐

-

หน่วย
กิต

การวัดและประเมินผล
-สอบข้อเขียน

๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ตาราปื น ๕ นิ้ว/ ๕๔ MK 42 MOD. 9 แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. คู่มือสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนเหล่าปื นใหญ่ เล่ม ๑ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๓. คู่มือสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนเหล่าปื นใหญ่ เล่ม ๒ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๔. คู่มือสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนเหล่าปื นใหญ่ เล่ม ๓ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๕. คู่มือสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนเหล่าปื นใหญ่ เล่ม ๔ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมาย
เหตุ

-๘ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๒๓๓๐.๔ ปื น ๗๖/๕๐,ปื นกล ๔๐/๖๐,ปื นกล ๓๗ มม.,ปื นกล ๒๐ มม.อ.และปื นกล .๕๐ นิ้ว ๒ หน่ วยกิ ต
(๕ -๔๕ -๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไปเพื่อให้พลทหารใหม่ กร. เหล่ าทหารการปื นมี ความรู ้ เกี่ ยวกับสสารและส่ วนประกอบ
ของปื นโดยทัว่ ไป รู ้หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้องและการป้ องกันอันตรายในปื นที่ตนเองได้รับการ
บรรจุเป็ นพลประจาปื น ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ปื น ๗๖/๕๐ ปื นกล ๔๐/๖๐ ปื นกล ๓๗ มม. ปื นกล ๒๐ มม.อ. และปื นกล .๕๐ นิ้ว (๕/๔๕)
๑.๑ สสารและอาการของปื น ลักษณะและส่ วนประกอบของปื น
๑.๒ หน้าที่ประจาปื น
๑.๓ ข้อระมัดระวังอันตราย
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๕
๔๕
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ

- ปื น ๗๖/๕๐ ปื นกล ๔๐/๖๐ ปื นกล ๓๗
มม.
ปื นกล ๒๐ มม.อ. และปื นกล .๕๐ นิ้ว
รวม
๕
๔๕
๒
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนปื น ๗๖/๕๐ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. แบบฝึ กปื น ๗๖/๕๐ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๓. แบบเรี ยนปื น ๗๖/๕๐ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๔. คู่มือการเรี ยนปื นกล ๔๐/๖๐ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๕. แบบฝึ กหัดปื นกล ๔๐/๖๐ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๖. แบบฝึ กหัดปื นกล ๓๗ มม. แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๗. เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาปื นกล ๒๐ มม.อ. แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๘. เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาปื นกล .๕๐ นิ้ว แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมาย
เหตุ

-๙ผนวก จ.
ชื่อวิชา ๒๓๓๐.๕ ปื น ๑๒๗ มม. ปื น ๔.๕ นิ้ว และปื น ๑๐๐ มม.
.๕ หน่วยกิต ( ๙ - ๐ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไปเพื่อให้พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปื นมีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะและส่ วนประกอบ
อาการของปื นและข้อระมัดระวังอันตราย ของ ปื น ๑๒๗ มม. ปื น ๔.๕ นิ้ว ปื น ๑๐๐ มม. ให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับปื นแต่ละชนิดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ปื น ๑๒๗ มม. (๓/๐)
๑.๑ ลักษณะและส่ วนประกอบ
๑.๒ อาการของปื น
๑.๓ ข้อระมัดระวังอันตราย
๒. ปื น ๔.๕ นิ้ว (๓/๐)
๒.๑ ลักษณะและส่ วนประกอบ
๒.๒อาการของปื น
๒.๓ ข้อระมัดระวังอันตราย
๓. ปื น ๑๐๐ มม. (๓/๐)
๓.๑ ลักษณะและส่ วนประกอบ
๓.๒ อาการของปื น
๓.๓ ข้อระมัดระวังอันตราย
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
หน่วย
หัวข้อวิชา
การวัดและประเมินผล หมายเหตุ
กิต
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- ปื น ๑๒๗ มม.
๓
-สอบข้อเขียน
๓
- ปื น ๔.๕ นิ้ว
๓
- ปื น ๑๐๐ มม.
รวม
๙
๐.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ตาราปื น ๕ นิ้ว/๕๔ MK. 42 MOD.9 แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. คู่มือการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเหล่าปื นใหญ่ เล่ม ๒ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๓. คู่มือการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเหล่าปื นใหญ่ เล่ม ๔ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

