ตารางฝึก – สอน นักศึกษาวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2560
เรียนวันพุธภาคบ่าย( ตั้งแต่ 12.30 – 17.00 น. ) ตามศูนย์ฝึก ที่ตนเองเรียน

[ แต่งกายดี มีวินัย ตั้งใจฝึก ]





1. นศท.ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด เรียนที่ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
( สนามเป้า ช่อง 5 )
2. นศท.ชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด เรียนที่ กองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ ( สนามเป้า ช่อง 5 )
3. นศท.ชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด เรียนที่ ศูนย์การกาลังสารอง ( ศูนย์ใหญ่ ) ดินแดง
การตรวจทรงผมประมาณ 3 สัปดาห์ 1 ครั้ง (หรือทุกต้นเดือน) แต่ต้องตัดทรงที่ถูกต้อง คือขาวสามด้าน
ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตั้งแต่ออกจากบ้าน (บุคคลใดแต่งกายไม่เรียบร้อยถูกจับ ตัดคะแนนความ
ประพฤติ และอาจถูกตัดสิทธิ์การเรียน นักศึกษาวิชาทหารโดยทันที กรณีที่กระทาผิดวินัยเป็นอาจิณ )
ห้ามขาดเรียน ในวันพุธ ไปทากิจกรรมอื่นๆทุกกรณี (ถ้าหากขาดเรียนแล้วต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง)
ต้องปฎิบัตติ นตามระเบียบของการเรียน นศท. และระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด
ตารางเรียน – ฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจาปี 2560
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นศท.ชั้นปีที่ 3
(พร้อมกันทั่วประเทศ)

กุมภาพันธ์ 61 นศท. ชั้นปีที่ 2,3 มีการฝึกภาคสนาม ( จะแจ้งให้ทราบภายหลัง )
หมายเหตุ : วันสอบทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี นศท.จะต้องปฏิบัติตนดังนี้
1. ตัดผมตามระเบียบของการเรียน นศท. ( ขาวสามด้าน )
2. แต่งชุดฝึก ติดบัตร นศท. ( บุคคลใด บัตร นศท.สูญหาย ให้ดาเนินการทาให้เรียบร้อย
หลังจากการรายงานตัว ไปทาที่ ศูนย์ใหญ่ ( ติดต่อแผนกกาลังพล )
3. วันสอบภาคทฎิบัติ ต้องถึงศูนย์ฝึกที่ตนเองเรียน เวลา 12.30 น. (ทุกชั้นปี)
4. สาหรับ นศท.ชั้นปีที่ 3 (รอประกาศอีกครั้ง วันสอบ เวลา และสถานที่สอบภาคทฤษฎี)

ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่แจ้งมา จะไม่ได้เข้าสอบ

❷

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผัน เพื่อเรียนชดเชย
เฉพาะที่ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง เนื่องจากไปทากิจกรรมในโครงการต่างๆดังต่อไปนี้ เท่านั้น
1. โครงการเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กร
ต่างๆ
2. โครงการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)
3. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ( สอวน.)
4. โครงการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ ( GAT/PAT) และการสอบตรงเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
5. โครงการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการ หรือองค์กรต่างๆ
6. โครงการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (AFS ประเทศไทย)
7. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – นานาชาติ
8. การเป็นผู้แทนของประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และกีฬาแห่งชาติ
หมายเหตุ : 1. ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ นั้นๆ
2. ต้องส่งหลักฐาน ( หนังสือของหน่วยงานนั้นๆ ) ที่ อ.สมพร ศรีทอง เพื่อทาหนังสือ
รับรองจากโรงเรียนแล้วนาส่ง ศูนย์การกาลังสารอง

ระเบียบปฏิบัตติ นการเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ( ทุกชั้นปี )
ด้วยงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ขอแจ้งระเบียบปฏิบตั ิตน การเรี ยน
นักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้
1.ผูส้ มัครสอบเข้าเรี ยน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 1 จะต้องผ่านการฝึ กและการทดสอบสมรรถภาพที่โรงเรี ยนก่อน จึง
จะมีสิทธิสมัครเข้าสอบ
2.ต้องตัดทรงผมให้เรี ยบร้อยตามระเบียบการเรี ยนนักศึกษาวิชาทหาร (ทรงสั้นเกรี ยน ขาวสามด้าน) ทรงอื่นๆ ไม่
อนุญาต เช่น รองหวี หรื อ สกริ นเฮด
3.ต้องแต่งกายด้วยชุดฝึ กนักศึกษาวิชาทหารให้เรี ยบร้อยทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้านและอยูใ่ นโรงเรี ยน
4.ต้องไปถึงศูนย์ฝึกที่ตนเองเรี ยนดังนี้กรณี เรี ยนภาคเช้า เวลา 07.00 น.กรณี เรี ยนภาคบ่าย เวลา 12.20 น. ถ้าไปช้ากว่า
กาหนด ถือว่า “ สาย” ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ
5.ขาดเรียนไม่ ได้ ถ้าขาดเรี ยนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติถา้ ถูกตัดเกิน 50 คะแนน ศูนย์การกาลังสารอง จะแจ้ง “ไม่
มีสิทธิ์สอบ” มีผลการเรี ยน “สอบตก” ชั้นปี นั้นๆ และไม่มีสิทธิ์ ขอผ่อนผันการเรี ยนชดเชยใดๆ ทั้งสิ้ น ยกเว้นกรณี การเข้าร่ วม
โครงการ 8 รายการสามารถทาเรื่ องขอเรี ยนชดเชยได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 4 ครั้ง
6.กรณี มีเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งหยุดเรี ยน เช่น ป่ วย รักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาล ผูป้ กครองต้องแจ้งให้
ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร ทราบโดยด่วน และนาใบรับรองแพทย์มาส่ ง โดยต้องเรี ยนชดเชยตามวันที่หยุดเรี ยน แต่ไม่เกิน 4
ครั้ง ถ้าไม่ติดต่อแล้วขาดเรี ยน ถือว่าขาดเรี ยน และต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
7.วันที่มีเรี ยนนักศึกษาวิชาทหาร ไม่อนุ ญาตให้ไปทากิจกรรมอื่นๆ เช่น ไปหาสปอนเซอร์ งานโรงเรี ยน ไปพบแพทย์
ทาวีซ่า ถ้าขาดเรี ยนจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
8.นักศึกษาวิชาทหาร ต้องไม่ติดสิ นบน ต่อครู ฝึกเพื่อไม่ตอ้ งเข้ารับการฝึ ก หรื อ กรณี อื่นๆ
9.กรณี ไปกระทาความผิดในชุดเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ไม่วา่ กรณี ใดๆ ถือว่าผิดวินยั ร้ายแรง
10.นักศึกษาวิชาทหาร จะต้องรักษาเกียรติยศ ของ นักศึกษาวิชาทหาร และ ของโรงเรี ยนอย่างเคร่ งครัด
11.การเรี ยนนักศึกษาวิชาทหาร เป็ นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หาก “สอบตก” จะมีผลการเรี ยนเป็ น “มผ” ซึ่งจะทาให้
ผูเ้ รี ยนไม่จบช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ถ้าหากนักศึกษาวิชาทหาร ไม่ปฏิบตั ิตนตามระเบียบดังกล่าว จะดาเนินการตามระเบียบของ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และของโรงเรี ยน มีผลทาให้ไม่จบในชั้นปี นั้นๆ
ประกาศมา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
ลงชื่อ
( นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ )
ผูอ้ านวยการ
งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โทร.02-637-1852
ต่อ 6205

