(สำเนำคู่ฉบับ)

คำสั่งกองพันทหำรปืนใหญ่ที่ ๒๕
ที่ ๑๓๓/๒๕๕๘
เรื่อง การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘
…………………………….
๑. วันมีผลบังคับใช้ : ๑ พ.ย. ๕๘ - ๑๑ ม.ค.๕๙
๒. หลักฐำน
: ผนวก ก
๓. ควำมมุ่งหมำยในกำรฝึก
๓.๑ เพื่อให้ทหารใหม่เป็นรายบุคคลได้รับการฝึกศึกษาในวิชาการทหารเบื้องต้นสาหรับนาไปใช้ ในการฝึกขั้น
ต่อไปจนมีประสิทธิภาพทาการรบตามหน้าที่ของทหารแต่ละเหล่าได้
๓.๒ เพื่อปรับร่างกายและจิตใจของทหารใหม่ จากการดาเนินชีวิตแบบพลเรือนมาดาเนินชีวิตแบบทหาร
๓.๓ เพื่อปลูกฝังลักษณะทหาร
๓.๔ เพื่อปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีงามต่อกองทัพบก
๔. ระบบกำรฝึก ใช้การฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ โดยมีชั่วโมงในการปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ดังนี้
๔.๑ การฝึกแบบรวมการ ในการฝึกสอนอบรม ดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ การฝึกแถวชิด
๔.๑.๒ การสอนอบรม
๔.๒ การฝึกแยกการ โดยการจัดการฝึกแบบหมุนเวียน ดังนี้
๔.๒.๑ การฝึกเบื้องต้น (เว้นการฝึกแถวชิด)
๔.๒.๒ วิชาทหารทั่วไป
๔.๒.๓ การฝึกใช้อาวุธประจากาย
๔.๒.๔ การฝึกทางยุทธวิธี
๕. เจ้ำหน้ำที่ฝึกทหำรใหม่
ผนวก ข
๖. วันทำกำรฝึก ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๕๘ ถึง ๑๑ ม.ค. ๕๙
๖.๑ จันทร์ – ศุกร์
ฝึกวันละ ๙ ช.ม.
๖.๒ วันเสาร์
ถือว่าเป็นเวลานอกหลักสูตร
๖.๓ การประเมินผลการฝึกมีจานวนชั่วโมงให้ ๓๐ ชั่วโมง ถือว่าเป็นเวลาในหลักสูตรแต่ให้ ประเมินผลเมื่อ
ฝึกจบเป็นรายวิชาหรือตามที่หน่วยพิจารณาเห็นสมควรและให้เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๒ เป็นต้นไปหรือไม่ช้ากว่า
สัปดาห์ที่ ๖ จนถึงวันเสร็จสิ้นการฝึก

๖.๔ วันจันทร์,อังคาร ,พุธ และ พฤหัสบดี
๐๕๓๐
ตื่นนอน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐
ออกกาลังกาย
๐๗๐๐
รับประทานอาหาร
๐๘๐๐
เคารพธงชาติ
๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
การฝึกประจาวัน (๔ ชม.)
๑๒๐๐
รับประทานอาหาร
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
การฝึกประจาวัน ( ๓ ชม.)
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
กายบริหาร ( ๑ ชม. )
๑๗๐๐ - ๑๘๐๐
กีฬา
๑๘๐๐
เคารพธงชาติ/รับประทานอาหาร
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
การสอนอบรม ( ๑ ชม. )
๒๐๓๐
สวดมนต์
๒๑๐๐
นอน
๖.๕ วันศุกร์
๐๕๓๐
ตืน่ นอน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐
ออกกาลังกาย
๐๗๐๐
รับประทานอาหาร
๐๘๐๐
เคารพธงชาติ
๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
การฝึกประจาวัน (๔ ชม.)
๑๒๐๐
รับประทานอาหาร
๑๓๐๐ - ๑๕๐๐
การฝึกประจาวัน ( ๒ ชม.)
๑๕๐๐ - ๑๗๐๐
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ๒ ชม. )
๑๗๐๐ - ๑๘๐๐
กีฬา
๑๘๐๐
เคารพธงชาติ/รับประทานอาหาร
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
การสอนอบรม ( ๑ ชม. )
๒๐๓๐
สวดมนต์
๒๑๐๐
นอน
๖.๖ วันเสาร์
๐๘๐๐ - ๑๐๐๐
การปรนนิบัติบารุงอาวุธยุทโธปกรณ์,คลัง,อาคารและที่พัก
๑๐๐๐ - ๑๒๐๐
เวลาผู้บังคับบัญชา
๗. มำตรฐำนกำรฝึก
๗.๑ การประเมินผลการฝึกทหารใหม่ จะต้องดาเนินการฝึกต่อทหารใหม่ทุกนายโดยปฏิบัติตามรายการคู่มือ
การฝึก ว่าด้วยการประเมินผลทหารใหม่สาหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ.พ.ศ.๒๕๔๔ โดยให้ยกเลิกการตรวจสอบ
แบบจั ด ตั้ ง สถานี ต รวจสอบ ๖ สถานี และการจ าหน่ า ยยอดทหารใหม่ แ ละการจ าหน่ า ยยอดทหารใหม่
๒๐ % ของยอดเต็ม
๗.๒ ผลการฝึกเป็นรายวิชา จะต้องได้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลการฝึกทหารใหม่
เบื้องต้นทั่วไป การฝึกทหารใหม่สาหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. ( ๑๐ สัปดาห์ ) พ.ศ. ๒๕๕๕

๘. สนำมฝึกและพื้นที่กำรฝึก ให้หน่วยฝึก ฯ จัดเตรียมให้เรียบร้อย ดังนี้
๘.๑ สนามการฝึกเบื้องต้น และแถวชิด ๘.๒ สนามฝึกกายบริหาร (ราวดึงข้อ,สนามฝึกวิ่ง)
๘.๓ สนามฝึกการใช้ดาบปลายปืน
๘.๔ สนามฝึกขว้างลูกระเบิดซ้อมขว้าง
๘.๕ สนามฝึกยิงปืนเบื้องต้น
๘.๖ สนามฝึกทางยุทธวิธี
๘.๗ สนามฝึกยิงปืน ๒๕ เมตร
๘.๘ สนามฝึกบุคคลทาการรบ
๔.๙ สนามฝึกเดินทางด้วยเข็มทิศ
๘.๑๐ พื้นที่การฝึกสร้างเครื่องกีดขวางลวดหนาม
๘.๑๑ พื้นที่การฝึกลาดตระเวน
๘.๑๒ พื้นที่การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีและการพักแรม
๘.๑๓ พื้นที่การฝึกป้อมสนาม
๙. เครื่องช่วยฝึกต่ำง ๆ รวมทั้งแผ่นภำพและเครื่องช่วยฝึกเตรียมไว้ให้เรียบร้อย
๑๐. ตำรำงกำหนดกำรฝึก
๑๐.๑ ตารางกาหนดการฝึกหลักเป็นสัปดาห์ ตามร่างระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ สาหรับทหารทุก
เหล่า ( ๑๐ สัปดาห์ ) พ.ศ.๒๕๕๑
ผนวก ค
๑๐.๒ ตารางกาหนดการฝึกประจาสัปดาห์
ผนวก ง
๑๐.๓ ตารางกาหนดการฝึกเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
อนุผนวก ๑ ประกอบ ผนวก ง
๑๐.๔ เจ้าหน้าที่ตรวจการฝึกทหารใหม่
ผนวก จ
๑๐.๕ รายละเอียดการใช้ สป.๕ สาย สพ.,วศ.และเป้า
ผนวก ฉ
๑๐.๖ รายละเอียด สป.๓
ผนวก ช
๑๐.๗ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผนวก ซ
๑๐.๘ กิจเฉพาะเป็นหน่วยและเป็นบุคคล
ผนวก ด
๑๐.๙ มาตรการรักษาความปลอดภัย
ผนวก ต
๑๐.๑๐ งบประมาณการฝึก
ผนวก ถ (จ่ายแยก)
๑๑. กำรตรวจกำรฝึก
๑๑.๑ ผบ.ป.พัน.๒๕ จะตรวจการฝึกหรือเทียบเท่ามอบหมายให้ผู้อื่นหรือ ฝอ.ฯ ตรวจอย่างไม่เป็นทางการ
ได้ทุกวัน
๑๑.๒ การตรวจการฝึกผู้ตรวจจะต้องบันทึกผลการตรวจการฝึกทหารใหม่ในสมุดรับตรวจรายงานให้
ผบ.ป.พัน.๒๕ ทราบทุกวัน
๑๒. บันทึกและรำยงำน ให้ดาเนินการ ตามระเบียบและหลักสูตร โดยเคร่งครัด
๑๓. คำแนะนำกำรฝึก
๑๓.๑ ให้ใช้การฝึกในสนามฝึก มากกว่าสอนในห้องเรียนในอาคาร
๑๓.๒ ให้ทหารใหม่ได้มีการฝึกปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย ตาม รส.๒๑ - ๖ ว่าด้วยวิธีเตรียมการและ
ดาเนินการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๓๑
๑๓.๓ การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนามจะต้องสวมหมวกเหล็กทุกครั้งที่ทาการฝึก ยิงและเมื่อทหาร
ใหม่ส่วนหนึ่งเข้าแนวยิงและส่วนที่เหลือให้ฝึกทบทวนเรื่องต่าง ๆของวิชาการใช้อาวุธประจากาย เพื่อให้เกิด
ความชานาญและต้องใช้กระสุน ๑๘๓ นัด/คน ตามที่ ยศ.ทบ.กาหนด
๑๓.๔ การฝึกหมู่ทางยุทธวิธี จะต้องพยายามให้ทหารใหม่ปฏิบัติได้ทุกเรื่องที่รับการ ฝึกสอนมาแล้ว
๑๓.๕ กายบริหารและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเน้นการต่อสู้ด้ว ยมือเปล่าอาวุธมีดสั้นและการใช้ดาบ
ปลายปืนทั้งนี้โดยใช้ไม้กระบองหุ้มนวมแทนปืนติดดาบปลายปืนเพื่อให้ทหารได้รู้ถึงมุมโจมตีและการป้องกันให้
เกิดความคล่องแคล่วเหมือนการฝึกใช้ดาบปลายปืนตลอดจนให้ทหารใหม่จับคู่กันทาการฝึกต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อ
ฝึกการเข้าโจมตีด้วย

๑๓.๖ การยิงประกอบการเคลื่อนที่ (เป็นคู่)ให้ทหารใหม่ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละแนวยิงโดย
ทาการฝึกยิงแห้งให้เกิดความชานาญจึงใช้กระสุนซ้อมรบทาการฝึกยิงต่อไปโดยทาการฝึกยิงจานวน ๓ ครั้ง
ครั้งละ ๖ นัด/คนรวม ๑๘ นัด
๑๓.๗ วิชาการข่าวเบื้องต้น การสังเกตและการสะกดรอยเน้นให้ทหารใหม่ ได้รู้จักพิจารณาภูมิประเทศ
ลม ฟ้ าอากาศ และข้าศึ ก ซึ่ง มีความส าคัญ ต่ อ การปฏิ บั ติการทหารรวมถึง การซ่ อ นพรางและรั กษาความ
ปลอดภั ยในการติดต่อ สื่อ สาร,การสะกดรอยให้พิ จารณารอยเท้า การตรวจค้นและจดจารู ปพรรณบุคคล
ยานพาหนะด้วย
๑๔. มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรฝึก (กรณีหน่วยมีระเบียบหรือคำสั่ง หรือ รปจ.เกี่ยวกับกำร
รักษำควำมปลอดภัยในกำรฝึกให้อ้ำงถึงกำรปฏิบัติดังกล่ำว) เช่น
๑๔.๑ โรคลมร้อน
๑๔.๒ การฝึกทางยุทธวิธี
๑๔.๓ การยิงปืนสนามยิงปืน/สนามยิงปืน
๑๔.๔ การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีและการพักแรมในสนาม
๑๔.๕ การใช้กระสุนและวัตถุระเบิด
๑๔.๖ กรณี เ กิดการสู ญเสี ยจากการฝึกให้ร ายงานด่วน โดยปฏิ บัติตามผนวกการรายงานการสูญ เสีย
ประกอบคาสั่งการฝึกประจาปี
๑๕. มำตรกำรป้องกัน สป.๕ รั่วไหลจากการฝึก( วิทยุ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๒๓๒๘ ลง ๑๐ ก.ค.๕๕
)
๑๖.กำรสนับสนุน
๑๖.๑ ให้ ฝยก.ฯสนับ สนุนคู่มือ ,ตาราการฝึ ก และเครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก ให้ห น่ว ยฝึ กฯ ตามระบุไว้ตาม
ระเบียบและหลักสูตรฯ
๑๖.๒ ฝกบ.ฯสนับสนุน กระสุนและวัตถุระเบิด ผนวก ฉ
๑๖.๓ ฝอ.ฯ และร้อย นขต.ให้การสนับสนุนการฝึกทหารใหม่ในด้านต่างๆ เมื่อร้องขอตามความเหมาะสม
๑๖.๔ กองร้อยกองบังคับการและบริการ สนับสนุน รยบ. ๑ ๑/๔ ฮัมวี่ จานวน ๑ คัน เพื่อใช้เป็น
รถพยาบาลประจาหน่วยฝึก โดยหน่วยฝึ กทาหลักฐานใบยืมผ่าน ฝกบ. และฝกบ.ฯ จัด สป.๓ ทดแทน
หลังจบภารกิจ
๑๗.เบ็ดเตล็ด
๑๗.๑ หน่วยฝึก ฯ ออกระเบียบ,คาสั่งต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
๑๗.๒ ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ถือว่าฝึกทหารใหม่เป็นงานที่สาคัญยิ่งของหน่วย
๑๗.๓ การดาเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันแรก ให้เรียบร้อย
๑๗. รำยละเอียดอื่น ๆ ให้ประสานกับ ฝยก.ป.พัน.๒๕ ได้โดยตรง
ทั้งนี้ ให้หน่วยฝึกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

สาเนาถูกต้อง
ร.อ.
(สกล แก้วซัง)
นยส.ป.พัน.๑๕ ช่วยราชการ ป.พัน.๒๕
ทาการแทน ฝอ.๓ ป.พัน.๒๕
ต.ค.๕๘

วันที่

๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) พ.ท.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์
( เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ )
ผบ.ป.พัน.๒๕

ร.อ.
ส.ท.ภาณุวัฒน์ฯ

ร่าง/ตรวจ
พิมพ์/ทาน

๗

ต.ค.๕๘
ต.ค.๕๘

ผนวก ก ( หลักฐานเตรียมการฝึก ) ประกอบคาสั่ง ป.พัน.๒๕ ที่ ๑๓๓/๒๕๕๘ ลง ๙ ต.ค.๕๘
………………………….........................
คำสั่ง ทบ.
- คาสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๙๕๒/๒๕๕๘ ลง ๗ ก.ย.๕๘ เรื่อง การฝึกประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบและหลักสูตรกำรฝึก
๑. ระเบี ย บและหลั ก สู ต รการฝึ ก การฝึ ก ทหารใหม่ เ บื้ อ งต้ น ทั่ ว ไป ส าหรั บ ทหารทุ ก เหล่ า ของ ทบ.
(๑๐ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๕๑
๒. คู่มือการประเมินผล การฝึ กทหารใหม่เบื้อ งต้นทั่ว ไป สาหรับทหารทุกเหล่ าของ ทบ. (๑๐สั ปดาห์)
พ.ศ.๒๕๕๕
๓. ระเบียบและหลักสูตรการฝึกยิงปืนทหาร การฝึกยิงปืนเล็กยาวประจาปี สาหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ.
พ.ศ.๒๕๓๐
๔. เอกสารประกอบการฝึกทหารใหม่ โดย ยศ.ทบ. ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐
๕. เอกสารประกอบการฝึกทหารใหม่และการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ปรับปรุงใหม่ ปี ๒๕๕๑
๖. เอกสารการฝึกอบรม และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ประกอบร่างระเบียบและหลั กสูตรการฝึก
การฝึกทหารใหม่เบื้องต้น สาหรับทหารทุกเหล่าของ ทบ. (๑๐ สัปดาห์) พ.ศ.๒๕๔๗
๗. คาแนะนาการฝึกทหารใหม่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘
คู่มือการฝึก
๑. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (คฝ.๗ - ๖) พ.ศ.๒๕๔๔
๒. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ (คฝ.๗ - ๕) พ.ศ.๒๕๔๔
๓. คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ปลย.๕๐ ขนาด ๕.๕๖ มม. (TAVOR) พ.ศ.๒๕๕๓
๔. คู่มือการฝึกว่าด้วยการใช้ดาบปลายปืนสาหรับ ปลย .เอ็ม.๑๖ และ ปลย .๑๑ คฝ.๒๓ – ๕ – ๑
พ.ศ.๒๕๒๗
๕. คู่มือการฝึกว่าด้วยรูปขบวนทาการรบ และการฝึกทาการรบ สาหรับหมู่และหมวดปืนเล็ก พ .ศ.๒๕๓๒
๖. คู่มือว่าด้วยคาแนะนาการป้องกันและการปฏิบัติยามฉุกเฉิน เมื่อเผชิญอันตรายจากนิวเคลียร์- ชีวะ-เคมี
สาหรับทหารเป็นบุคคล พ.ศ.๒๕๒๕
๗. คู่มือการฝึกว่าด้วยคาแนะนาการทบทวนหลังการปฏิบัติสาหรับผู้บังคับหน่วย (คฝ.๒๕ - ๒๐)
พ.ศ.๒๕๔๔
คู่มือรำชกำรสนำม
๑. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การฝึกทหาร (รส.๒๑ - ๕) พ.ศ.๒๕๑๒ (จัดพิมพ์ใหม่เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๘)
๒. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย วิธีเตรียมการและดาเนินการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ (รส.๒๑ - ๖) พ.ศ.๒๕๓๑
๓. คู่ มื อ ราชการสนาม ว่ า ด้ ว ยการฝึ ก ยิ ง ปื น เล็ ก ยาว เอ็ ม ๑๖ เอ.๑ และปื น เล็ ก ยาว เอ็ ม ๑๖ เอ.๒
(รส.๒๓ - ๙) พ.ศ. ๒๕๔๑
๔. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การฝึกยิงและการใช้ปืนเล็กยาวแบบ ๑๑ (ปลย.๑๑) (รส.๒๓-๙-๑) พ.ศ.
๒๕๔๗
๕. คู่มือราชการสนามว่าด้วยการพราง (รส.๒๐ - ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
๖. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ทัศนะสัญญาณ ( รส.๒๑ – ๖๐ ) พ.ศ.๒๕๑๒
๗. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การติดต่อสื่อสาร ( รส.๒๔ – ๕ ) พ.ศ.๒๕๓๕

๘. คาแนะนาการฝึ กบุคคลในการรวบรวม และรายงานข่าวสารทางทหาร พ.ศ.๒๕๑๑ (จัดพิ มพ์ใหม่
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๘)

๙. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การอ่านแผนที่ ( รส. ๒๑ – ๒๖ ) พ.ศ.๒๕๑๕
๑๐. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การปฐมพยาบาลสาหรับทหาร ( รส. ๒๑ – ๑๑ ) พ.ศ.๒๕๕๐
๒ – ๑๕
๑๑. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การฝึกบุคคลทาการรบ ( รส. ๒๑ – ๗๕ ) พ.ศ.๒๕๔๗
๑๒. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ลูกระเบิดขว้าง และพลุสัญญาณ ( รส.๒๓ – ๓๐ ) พ.ศ.๒๕๓๕
๑๓. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย วัตถุระเบิด และการท าลาย ( รส.๕ – ๒๕ ) พ.ศ.๒๕๓๔
๑๔. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย ปูอมสนาม (รส.๕ – ๑๕) พ.ศ.๒๕๓๔
๑๕. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การเล็ดลอด และหลบหนี (รส.๒๑ – ๗๗) พ.ศ.๒๕๑๖ (จัดพิมพ์ใหม่
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๓)
๑๖. (ร่ า ง) คู่ มื อ ราชการสนาม ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ก ารในความขั ด แย้ ง ระดั บ ต่ า (รส.๗ –
๙๘)
พ.ศ.๒๕๔๙
๑๗. คู่มือราชการสนามว่าด้วย การฝึกกายบริหาร ( รส. ๒๑ – ๒๐ ) พ.ศ.๒๔๙๗
๑๘. คู่มือราชการสนามว่าด้วยการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและอาวุธ (รส.๒๑ - ๑๕๐) พ.ศ.๒๕๔๘
คู่มือพลทหำร
๑. คู่มือพลทหาร ว่าด้วยเรื่องที่ทหารใหม่ควรทราบ พ.ศ.๒๕๒๗ (จัดพิมพ์ใหม่เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๘)
๒. คู่มือพลทหาร ว่าด้วยการปฏิบัติในเวลาปกติ พ.ศ.๒๕๑๗
๓. คู่มือพลทหาร ว่าด้วยการปฏิบัติการในสนาม พ.ศ.๒๕๑๗ (จัดพิมพ์ใหม่เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๘)
๔. คู่มือสอนอบรม ว่าด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองในหน่วยทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ เล่ม ๑, ๒
๕. แนวทางการอบรมวิชาประวัติศาสตร์ สาหรับทหารใหม่ (เพื่อพลาง) กรมยุทธการทหารบก
๖. คู่มือการสอนอบรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย กองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๑
๗. คู่มือพลทหารเสนารักษ์ หลักสูตรเบื้องต้น เฉพาะเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ พ.ศ.๒๕๐๗
๘. คู่มือการเฝ้าระวังป้องกันและการปฐมพยาบาลการเจ็บป่ว ยเนื่องจากความร้อน (ส าหรับหน่วยฝึก)
กรมแพทย์ทหารบก
๙. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๕
๑๐. คู่มือการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร กองทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
หลักฐำนเตรียมกำรฝึกทหำรใหม่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑. แผ่นภาพเครื่องช่วยฝึก และวีดีทัศน์ ตามที่ ทบ.กาหนดไว้ในระเบียบหลักสูตร
๒. คู่มือทีเ่ กี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ อื่น ๆ
………………………
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)ร.อ.สกล แก้วซัง
( สกล แก้วซัง )
นยส.ร้อย.ป.ป.พัน.๑๕ ช่วยรายการ ป.พัน.๒๕
ทาการแทน ฝอ.๓ ป.พัน.๒๕

ผนวก ฉ สป.๕ สาย สพ.,วศ. และเป้า ประกอบคาสั่ง ป.พัน.๒๕ ที่ ๑๓๓ /๒๕๕๘ ลง
ลาดับ
รายการ
๑. สป.๕ สำย สพ.
๑.๑ กปล.ขนาด ๕.๕๖ มม. ธด.
๑.๒ กปล.ขนาด ๕.๕๖ มม.ซร.
๑.๓ ดินระเบิด ที.เอ็น.ที ขนาด ๑/๔ ปอนด์
๑.๔ ดินระเบิด ที.เอ็น.ที ขนาด ๑/๒ ปอนด์
๑.๕ ดินระเบิด ที.เอ็น.ที ขนาด ๑ ปอนด์
๑.๖ เชื้อประทุระเบิดไพฟ้า
๑.๗ ประทัด M ๘๐
๑.๘ ชนวนฝักแคเวลา
๑.๙ ชนวนฝักแคระเบิด
๑.๑๐ เชื้อปะทุชนวน
๑.๑๑ ลข.๘๘ ซ้อมขว้าง
๑.๑๒ ชนวน ลข.๘๘ ซ้อมขว้างสังหาร
สำย วศ.
๒. ๒.๑ ลข.๘๘ ควันเขียว
๒.๒ ลข.๘๘ ควันเหลือง
๒.๓ ลข.๘๘ ควันแดง
๒.๔ ลข.๘๘ ควันขาว
๒.๕ ลข.๘๘ ควันม่วง
๒.๖ พลุสัญญาณปืนปากกาลูกแสงสีเหลือง
๒.๗ พลุสัญญาณปืนปากกาลูกแสงสีเขียว
๒.๘ พลุสัญญาณปืนปากกาลูกสีแดง
๒.๙ พลุสัญญาณพื้นดินสีต่างๆ อย่างละ
เป้ำ
๓. ๓.๑ เป้าหุ่นย่อส่วน
๓.๒ เป้าปรับศูนย์รบ

จานวน

หมายเหตุ

๑๓,๕๘๕ นัด
๑,๗๑๐ นัด
๓ แท่ง
๓ แท่ง
๒ แท่ง
๑๐ ดอก
๑๐ ดอก
๒๐ ดอก
๓๐ ดอก
๕๐ ดอก
๒๐ ลูก
๒๐ ดอก
๓
๓
๓
๕
๒
๑๐
๑๐
๑๐
๔

๙ ต.ค.๕๘

ทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘
จานวน ๙๕ นาย
( ก.ปล.ธด ๑๔๓ นัด/คน )
( ก.ปล.ซร. ๑๘ นัด/คน )

ลูก
ลูก
ลูก
ลูก
ลูก
นัด
นัด
นัด
นัด

๕๐๐ เป้า
๕๐๐ เป้า
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)ร.อ.สกล แก้วซัง
( สกล แก้วซัง )
นยส.ร้อย.ป.ป.พัน.๑๕ ช่วยรายการ ป.พัน.๒๕
ทาการแทน ฝอ.๓ ป.พัน.๒๕

