
ล ำดับท่ี หลักสูตร/กำรฝึก
กองท่ี

รับผิดชอบ
กำรฝึก

ช้ันยศและคุณสมบัติ จ ำนวน
ระยะเวลำ

ฝึก(สัปดำห์)
ต้ังแต่ ถึง

พ้ืนท่ีฝึก
สถำนท่ีฝึก

เรือ, บ.ทร./ฮ.
สนับสนุนกำรฝึก

หมำยเหตุ
ประเภท
หลักสูตร

รหัส
หลักสูตร

                                   ตุลำคม  ๒๕๖๓

๑. พลทหำรใหม่ กร. เหล่ำทหำรสำมัญ ผลัด ๑/๖๓ กฝด. พลทหำรใหม่ ๘๐ ๔      ต.ค.๖๓       พ.ย.๖๓ กฝร. บ. ๑๓๑๘

๒. พลทหำรใหม่ กร. เหล่ำทหำรกำรปืน ผลัด ๑/๖๓ กฝอ. พลทหำรใหม่ ๑๕๐ ๔      ต.ค.๖๓       พ.ย.๖๓ กฝร./ในเรือ ๒ ตกช. รักษำควำมปลอดภัยสนำมยิง บ. ๒๓๓๐

๓. พลทหำรใหม่ กร. พรรคกลิน ผลัด ๑/๖๓ กฝล. พลทหำรใหม่ ๘๐ ๔      ต.ค.๖๓       พ.ย.๖๓ กฝร. บ. ๔๓๐๙

    พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓

๔. ชุดตรวจค้นจับกุมผู้กระท ำผิดกฎหมำยในทะเล คร้ังท่ี ๑/๒ กฝด. จ.ต. - ร.อ. ๔๐ ๒ ๑๖ พ.ย.๖๓  ๒๗ พ.ย.๖๓ กฝร./ในเรือ ๑ ตกฝ. ชุดเรือ ต.๙๖ ฝึกปฏิบัติในทะเล ท. ๑๔๕๔

๑ รปม. เรือ กร.๓๐๕ สนับสนุนกำรฝึกตรวจค้น

๒ เรือ RIP สนับสนุนกำรฝึกตรวจค้น

๕. สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญำบัตร) กฝย. ร.ต. - ร.อ. ๒๐ ๔ ๓๐ พ.ย.๖๓  ๒๕ ธ.ค.๖๓ กฝร. ก. ๓๑๑๑

                                  ธันวำคม ๒๕๖๓

๖. พนักงำนศูนย์ยุทธกำรประจ ำเรือ กฝย. จ.ต. - พ.จ.อ. ๑๕ ๒  ๗ ธ.ค.๖๓ ๑๘ ธ.ค.๖๓ กฝร. ก. ๓๒๐๕

                                  มกรำคม  ๒๕๖๔

๗. พลทหำรใหม่ กร. เหล่ำทหำรสำมัญ ผลัด ๒/๖๓ กฝด. พลทหำรใหม่ ๘๐ ๔      ม.ค.๖๔       ก.พ.๖๔ กฝร. บ. ๑๓๑๘

๘. พลทหำรใหม่ กร. เหล่ำทหำรกำรปืน ผลัด ๒/๖๓ กฝอ. พลทหำรใหม่ ๑๕๐ ๔      ม.ค.๖๔       ก.พ.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ตกช. รักษำควำมปลอดภัยสนำมยิง บ. ๒๓๓๐

๙. พลทหำรใหม่ กร. พรรคกลิน ผลัด ๒/๖๓ กฝล. พลทหำรใหม่ ๘๐ ๔      ม.ค.๖๔       ก.พ.๖๔ กฝร. บ. ๔๓๐๙

๑๐. นำยทหำรใหม่ (รร.นร.) กฝด. ร.ต.(นว.ก./กล.ก.) ๕๗ ๔   ๔ ม.ค.๖๔  ๒๙ ม.ค.๖๔ กฝร. บ. ๑๑๐๕

๑๑. นักศึกษำวิชำทหำรภำคปฏิบัติ ช้ันปีท่ี ๓ กฝด. นศท.ช้ันปีท่ี ๓ ๑๕๐ ๑   ๕ ม.ค.๖๔  ๑๑ ม.ค.๖๔ กฝร. บ. /

๑๒. นักศึกษำวิชำทหำรส่วนของ กร. ช้ันปีท่ี ๕ กฝด. นศท.ช้ันปีท่ี ๕ ๔๕ ๓   ๕ ม.ค.๖๔  ๒๑ ม.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ฟก.ชุด ร.ล.กระบุรี  ฝึกปฏิบัติในทะเล บ. ๑๑๒๓

๒ เรือ RIP สนับสนุนกำรฝึก

๑๓. นำยทหำรป้องกันควำมเสียหำย กฝล. ร.ต. - น.อ.(พ.) ๒๐ ๖ ๑๑ ม.ค.๖๔    ๑ ก.พ.๖๔ กฝร. ก. ๕๑๐๓

๑๔. อำชีพพันจ่ำเอกพรรคกลิน กฝล. พ.จ.อ. (กล.) ๔๕ ๘ ๑๑ ม.ค.๖๔    ๕ มี.ค.๖๔ กฝร. บ. ๔๒๐๖

๑๕. นำยทหำรปรำบเรือด ำน้ ำและควบคุมอำกำศยำนปรำบเรือด ำน้ ำ กฝป. ร.ต. - น.ต. (ทุกพรรคเหล่ำ) ๒๐ ๙ ๑๑ ม.ค.๖๔  ๑๒ มี.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ฟก.  ๒ ฮ.ปด. ฝึกปฏิบัติในทะเล ก. ๖๑๐๗

๑๖. อำชีพพันจ่ำเอกกำรอำวุธ กฝอ. พ.จ.อ.(เหล่ำทหำรปืน,อำวุธใต้น้ ำ) ๔๘ ๘ ๑๑ ม.ค.๖๔  ๑๙ มี.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ตกช. รักษำควำมปลอดภัยสนำมยิง บ. ๒๒๑๗

๑๗. ฝึกภำคสนำมนักศึกษำวิชำทหำร ช้ันปีท่ี ๔ สังกัด ทร. กฝด. นศท.ช้ันปีท่ี ๔ ๙๐ ๑ ๑๓ ม.ค.๖๔  ๑๙ ม.ค.๖๔ กฝร.  บ. ๑๕๐๘

 กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔

๑๘. อำวุธปรำบเรือด ำน้ ำ กฝอ. จ.ต. - พ.จ.อ. ๑๕ ๓   ๑ ก.พ.๖๔ ๑๙ ก.พ.๖๔ กฝร. ก. ๒๒๑๗

๑๙. อำชีพเพ่ือเล่ือนฐำนะช้ันพันจ่ำเอกเหล่ำทหำรสำมัญ กฝด. พ.จ.อ. (เหล่ำทหำรสำมัญ) ๔๕ ๘   ๑ ก.พ.๖๔ ๒๖ มี.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ รพญ.ชุด ร.ล.มันนอก ฝึกปฏิบัติในทะเล บ. ๑๒๑๕

๒ เรือ RIP สนับสนุนกำรฝึก

ล ำดับแผนกำรฝึกและศึกษำของ กฝร. ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

หน้า  ๑  ของ  ๓  หน้า



ล ำดับท่ี หลักสูตร/กำรฝึก
กองท่ี

รับผิดชอบ
กำรฝึก

ช้ันยศและคุณสมบัติ จ ำนวน
ระยะเวลำ

ฝึก(สัปดำห์)
ต้ังแต่ ถึง

พ้ืนท่ีฝึก
สถำนท่ีฝึก

เรือ, บ.ทร./ฮ.
สนับสนุนกำรฝึก

หมำยเหตุ
ประเภท
หลักสูตร

รหัส
หลักสูตร

ล ำดับแผนกำรฝึกและศึกษำของ กฝร. ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

๒๐. นำยทหำรใหม่พรรคกลิน (รร.นร.) กฝล. ร.ต. - ร.ท.(กล.) ๑๐ ๘   ๑ ก.พ.๖๔ ๒๖ มี.ค.๖๔ กฝร. ก. ๔๑๒๒

๒๑. นำยทหำรประจ ำเรือพรรคนำวิน กฝด. ร.ต.-ร.ท.(นว.ก.) ๔๐ ๑๐   ๑ ก.พ.๖๔   ๙ เม.ย.๖๔ กฝร./ในเรือ ๓ ตกฝ.ชุดเรือ ต.๑๑ ยิงอำวุธในทะเล บ. ๑๑๑๔

๒ ตกช.ชุดเรือ ต.๒๑๓ ไล่เป้ำเรือเล็ก 

๓ ตกป./ตกด.ชุด ร.ล.ค ำรณสินธ์ุ น ำเรือแปรกระบวน  ฝึก ศยก.

๓ ตกฝ.ชุด เรือ ต.๙๑/ต.๘๑ ฝึกน ำเรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

๒ เรือ RIP ฝึกเทียบ - ออกจำกเทียบ

๒๒. กำรป้องกันและขจัดมลพิษทำงน้ ำ (ผู้ปฏิบัติระดับต้น) กฝด. จ.ต. - พ.จ.อ. ๒๐ ๑ ๑๕ ก.พ.๖๔ ๑๙ ก.พ.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ลจก.ชุด ร.ล.ปันหยี ฝึกปฏิบัติในทะเล ก. ๑๒๒๑

๒ เรือ RIP สนับสนุนกำรฝึก

                                 มีนำคม  ๒๕๖๔

๒๓. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร (สัญญำบัตร) กพป. ร.ต. - น.อ. ๒๐ ๓    ๘ มี.ค.๖๔ ๒๖ มี.ค.๖๔ กฝร. ก. ๗๔๐๑

๒๔. ปฏิบัติกำรด้ำนยุทธกำรเก่ียวกับค่ำอิทธิพลตัวเรือและกำรตรวจวัด (สัญญำบัตร) กฝป. ร.ต. - น.ท. ๒๕ ๑ ๒๒ มี.ค.๖๔ ๒๖ มี.ค.๖๔ กฝร. ก. ๒๓๒

                                 เมษำยน  ๒๕๖๔

๒๕. พลทหำรใหม่ กร. เหล่ำทหำรสำมัญ ผลัด ๓/๖๓ กฝด. พลทหำรใหม่ ๘๐ ๔       เม.ย.๖๔       พ.ค.๖๔ กฝร. บ. ๑๓๑๘

๒๖. พลทหำรใหม่ กร. เหล่ำทหำรกำรปืน ผลัด ๓/๖๓ กฝอ. พลทหำรใหม่ ๑๕๐ ๔       เม.ย.๖๔       พ.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ตกช. รักษำควำมปลอดภัยสนำมยิง บ. ๒๓๓๐

๒๗. พลทหำรใหม่ กร. พรรคกลิน ผลัด ๓/๖๓ กฝล. พลทหำรใหม่ ๘๐ ๔       เม.ย.๖๔       พ.ค.๖๔ กฝร. บ. ๔๓๐๙

                               พฤษภำคม  ๒๕๖๔

๒๘. จ่ำใหม่เหล่ำทหำรสำมัญ กฝด. จ่ำใหม่เหล่ำทหำรสำมัญ ๖๗ ๘ ๑๐ พ.ค.๖๔   ๒ ก.ค.๖๔ กฝร. บ. ๑๒๑๗

๒๙. จ่ำใหม่เหล่ำทหำรกำรปืน กฝอ. จ่ำใหม่เหล่ำทหำรกำรปืน ๗๐ ๑๐ ๑๐ พ.ค.๖๔ ๑๖ ก.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ตกช. รักษำควำมปลอดภัยสนำมยิง บ. ๒๒๐๖

๓๐. ชุดตรวจค้นจับกุมผู้กระท ำผิดกฎหมำยในทะเล คร้ังท่ี ๒/๒ กฝด. จ.ต. - ร.อ. ๔๐ ๒ ๑๗ พ.ค.๖๔ ๒๘ พ.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๑ ตกฝ. ชุดเรือ ต.๙๖ ฝึกปฏิบัติในทะเล ท. ๑๔๕๔

๑ รปม. เรือ กร.๓๐๕ สนับสนุนกำรฝึกตรวจค้น

๒ เรือ RIP สนับสนุนกำรฝึกตรวจค้น

๓๑. จ่ำใหม่พรรคกลิน กฝล. จ.ต. - จ.ท. (กล.) ๘๕ ๘ ๑๗ พ.ค.๖๔   ๙ ก.ค.๖๔ กฝร. บ. ๔๒๐๘

๓๒. ยุทธวิธีเรือผิวน้ ำ กฝป. ร.อ. - น.ท.(นว.ก.) ๕๐ ๑๐ ๑๗ พ.ค.๖๔ ๒๓ ก.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๑ รบฮ.  ๖ ตกป. ฝึกปฏิบัติทำงยุทธวิธีในทะเล ก. ๖๑๐๙

๒ ฟก.ชุด ร.ล.นเรศวร

๒ ฟก.ชุด ร.ล.กระบุรี

๒ บ.ลว.๑  

๒ ฮ.ปด.๑  ๑ ฮ.ตผ.๑

หน้า  ๒  ของ  ๓  หน้า



ล ำดับท่ี หลักสูตร/กำรฝึก
กองท่ี

รับผิดชอบ
กำรฝึก

ช้ันยศและคุณสมบัติ จ ำนวน
ระยะเวลำ

ฝึก(สัปดำห์)
ต้ังแต่ ถึง

พ้ืนท่ีฝึก
สถำนท่ีฝึก

เรือ, บ.ทร./ฮ.
สนับสนุนกำรฝึก

หมำยเหตุ
ประเภท
หลักสูตร

รหัส
หลักสูตร

ล ำดับแผนกำรฝึกและศึกษำของ กฝร. ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔

                               มิถุนำยน  ๒๕๖๔

๓๓. กำรดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) กฝล. จ.ต. - พ.จ.อ. ๓๐ ๓  ๗ มิ.ย.๖๔  ๒๕ มิ.ย.๖๔ กฝร. ก. ๕๒๐๕

๓๔. ล่ำท ำลำยทุ่นระเบิด (สัญญำบัตร) กฝป. ร.ต. - น.ต. ๑๕ ๕  ๗ มิ.ย.๖๔    ๙ ก.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ลทฝ. ฝึกปฏิบัติในทะเล ก. ๖๑๐๓

๓๕. ผบ.เรือขนำดเล็ก (นว.ข.) กฝด. ร.ต. - ร.อ. (นว.ข.) ๓๐ ๙  ๗ มิ.ย.๖๔    ๖ ส.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ รพญ.ชุด ร.ล.มันนอก ฝึกปฏิบัติในทะเล ก. ๑๑๑๑

๒ ตกฝ. ชุด เรือ ต.๙๑ ทอดสมอ  แปรกระบวน

๓๖. ต้นปืนและนำยทหำรอำวุธน ำวิถี กฝอ. ร.ต.-น.ต.(นว.ก.) ๑๒ ๙  ๗ มิ.ย.๖๔ ๑๓ ส.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๑ ฟก. และ ๑ ตกป. หรือ ๒ ตกป. ฝึกยิงอำวุธในทะเล ก. ๒๑๒๗

(ปืน ๗๖/๕๐) 

๒ คว. หรือ ๒ รจป. หรือ ๑ คว. 

๑ รจป. หรือ ๑ ฟก. ๑ รจป.

(ปืน ๗๖/๖๒ คคย.WM)

 ๒ ตกด.หรือ ๒ ตกป. 

หรือ ๑ ตกด. ๑ ตกป.

(ปืน ๗๖/๖๒ คคย.MIRADOR)

๒ ตกช.  รักษำควำมปลอดภัยสนำมยิง

๑ ลจก. ลำกเป้ำ

๓๗. เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำปืน ๗๖/๖๒ มม. ออโตเมลำรำ กฝอ. จ.ต. - พ.จ.อ. ๑๕ ๔ ๒๑ มิ.ย.๖๔ ๑๖ ก.ค.๖๔ กฝร. ก. ๒๒๐๒

                               กรกฎำคม  ๒๕๖๔

๓๘. พลทหำรใหม่ กร. เหล่ำทหำรสำมัญ ผลัด ๑/๖๔ กฝด. พลทหำรใหม่ ๘๐ ๔       ก.ค.๖๔       ส.ค.๖๔ กฝร. บ. ๑๓๑๘

๓๙. พลทหำรใหม่ กร. เหล่ำทหำรกำรปืน ผลัด ๑/๖๔ กฝอ. พลทหำรใหม่ ๑๕๐ ๔       ก.ค.๖๔       ส.ค.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ตกช. รักษำควำมปลอดภัยสนำมยิง บ. ๒๓๓๐

๔๐. พลทหำรใหม่ กร. พรรคกลิน ผลัด ๑/๖๔ กฝล. พลทหำรใหม่ ๘๐ ๔       ก.ค.๖๔       ส.ค.๖๔ กฝร. บ. ๔๓๐๙

๔๑. กำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำรภำคทฤษฎี ช้ันปีท่ี ๓ กฝด. นศท.ช้ันปีท่ี ๓ ๑๕๐ ๔    ๑ ก.ค.๖๔ ๓๑ ก.ค.๖๔ กฝร. บ. /

                              สิงหำคม  ๒๕๖๔

๔๒. ผู้บังคับกำรเรือ กฝด. ร.อ. - น.ท. ๓๐ ๕   ๙ ส.ค.๖๔  ๑๐ ก.ย.๖๔ กฝร./ในเรือ ๒ ฟก./คว./ตกก. ฝึกน ำเรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ก. ๑๑๓๕

                             กันยำยน  ๒๕๖๔

                                      -

  

 

หมำยเหตุ

- บ. หมำยถึง  หลักสูตรบังคับ

- ก. หมำยถึง  หลักสูตรอบรมก่อนปฏิบัติหน้ำท่ี

- ท. หมำยถึง  หลักสูตรเพ่ิมควำมช ำนำญ/ท ำงำนเป็นทีม

หน้า  ๓  ของ  ๓  หน้า


