
 สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม ฉบับที่ ๓๒ ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๗ www.afaps.ac.th

  วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔๐๐ พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชา 

การป้องกันประเทศ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร ร่วมกิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์ 

ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก ทั้งนี้ เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

 เมื่อวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดกิจกรรม “โครงการ

ร่วมใจสามคัคปีฏบิตัธิรรมเพือ่พ่อของแผ่นดนิ” เนือ่งในโอกาส พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 

เพือ่เป็นการถวายความจงรกัภกัด ีประกอบด้วยกจิกรรมการปฏบิตัธิรรมสมาทานศลี ๕ โดยได้รบัความเมตตาจากพระครวูบิลูวฒุกิจิ 

เจ้าอาวาสวดัเขาคอก, เจ้าคณะต�าบลบ้านพร้าวเขต ๑ เป็นประธานพธิสีงฆ์ และพระปลดัซุง่เฮง อาจารสมัปันโน เจ้าอาวาสวดัทองย้อย  

อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นองค์บรรยายธรรมน�าเจริญจิตภาวนา กิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์  

จ�านวน ๘๘ รูป กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง 

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช 

โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรม เพื่อพ่อของแผ่นดิน
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วนัที ่๒ ตลุาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๓๙ โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ได้จดัพธิรีบั - ส่งหน้าที ่และการบงัคบับญัชา 
ของผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร โดย พลตรี ชัยชนะ นาคเกิด ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย
สากล (อัตราพลโท) และ พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การก่อการร้ายสากล ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร โดยมข้ีาราชการ ลกูจ้าง และนกัเรยีนเตรยีมทหาร เข้าร่วม
พิธีฯ ณ หอประชุมนวนครินทร์ 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๐๓๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกอบพิธีสวมแหวนรุ่น 
ให้แก่นกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๘ จ�านวน ๖๐๘ นาย ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร 
ซึง่แหวนรุน่นีจ้ะเป็นเครือ่งหมายแสดงตวัของนกัเรยีนเตรยีมทหาร และเป็นเครือ่งเตอืนใจให้ผูส้วมแหวนตระหนกัอยูเ่สมอว่าตนเป็นนกัเรยีน
เตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๓๐๐ พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ 
นายทหารชัน้ผูใ้หญ่ เดนิทางมาตรวจเยีย่มโรงเรยีนเตรยีมทหาร โดยวางพานพุม่ และจดุธปูเทยีนเครือ่งทองน้อยสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ี  
รัชกาลที่ ๕ จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายภารกิจของโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุมสุวรรณพิมพ์ และเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  
ของโรงเรยีนเตรยีมทหาร โดยรถไฟเลก็ จากนัน้ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงอาหารและประกอบอาหาร โดยม ีพลตร ีชนนิทร์ โตเลีย้ง 
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ให้การต้อนรับ 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมทหาร
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วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๓๐๐ พลเอก วุฒินนัท์ ลีลายุทธ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมทหาร โดยวางพานพุ่ม และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  
จากนัน้เข้ารบัฟังการบรรยายภารกจิของโรงเรยีนฯ ณ ห้องประชมุสวุรรณพมิพ์ และเดนิทางเยีย่มชมสถานทีต่่างๆ ของโรงเรยีนเตรยีมทหาร 
โดยรถไฟเลก็ จากนัน้ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงอาหารและประกอบอาหาร โดยม ีพลตร ีชนนิทร์ โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการโรงเรยีน
เตรียมทหาร ให้การต้อนรับ 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
และคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี ๒๕๕๗ 
ณ วัดทองย้อย ต�าบลบ้านนา อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อน�าเงินไปปรับปรุง กุฏิสงฆ์ทรงไทยเพื่อใช้เป็นเสนาสนะที่พักอยู่อาศัย
ของพระสงฆ์ โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในการทอดกฐินฯ มียอดเงินบริจาครวมจ�านวน
ทั้งสิ้น ๕๓๖,๙๔๙ บาท

เวลา ๐๙๐๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารกองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร ในการนี้มีผู้แทนจากโรงเรียน 
นายร้อยพระจลุจอมเกล้า, ผูแ้ทนจงัหวดันครนายก, นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนเตรยีมทหาร, ผูแ้ทนนายอ�าเภอบ้านนา, ประธาน
ชมรมก�านนัผู้ใหญ่บ้านอ�าเภอบ้านนา, นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาเพิ่ม และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีกะอาง วางพวงมาลา
ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และนกัเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี รวมผู้ร่วมพิธีทั้งสิ้น จ�านวน ๒,๐๐๐ คน โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง 
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ
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วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จ�านวน ๑๓ นาย และนกัเรียนเตรียมทหาร จ�านวน 
๑๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่ง การกุศล 

“เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๗” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจาก พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป 
เห็นคุณค่าของการออกก�าลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนนิ
งานนทิรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชา 
การป้องกันประเทศ คณะอาจารย์ และนกัเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมรับเสด็จ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ ๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร จัดแข่งขันกีฬาภายใน นกัเรียนเตรียมทหาร 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬายุทธวงศ์ โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี นาวาอากาศเอก ฉตัรชัย มุขพรหม รองผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘๐๐ - ๒๑๐๐ กองวชิาทหาร โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ จดับรรยาย
พเิศษ เพือ่ปลกูฝังอดุมการณ์จติวญิญาณทหาร-ต�ารวจ เรือ่ง “ประวตัศิาสตร์และภมูยิทุธศาสตร์ชาตไิทย อดุมการณ์ของทหารต�ารวจ” ให้กบั
นกัเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี โดยเรียนเชิญ พลโท สมหมาย วงษ์มาก อดีตที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย มาเป็นวิทยากรบรรยาย 
ณ หอประชุมนวนครินทร์ โดยมี พันเอก รังพิรัชต์ แย้มเกษร ผู้อ�านวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานฯ 
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วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�าโดย นาวาอากาศเอก 
ฉตัรชัย มุขพรหม รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และนกัเรียนเตรียมทหาร จ�านวน ๔๐ นาย ได้เดินทางไปยังโรงเรียนนายร้อย 
พระจลุจอมเกล้า เพือ่รบัเสดจ็ พลเอกหญงิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ ทรงเกีย่วข้าว ณ แปลงสาธติการเกษตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี 
ระหว่าง โรงเรียนเตรียมทหาร - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคี และ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนกัเรียนของทั้งสองสถาบัน ซึ่งจะท�าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
แก่ประเทศชาติในอนาคต โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และนายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อ�านวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๓๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ 
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ตรงกับวันที่ ๒๐ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๗ ณ ศาลกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์ภายในบรเิวณโรงเรยีนเตรยีมทหาร มข้ีาราชการและลกูจ้างโรงเรยีนเตรยีมทหาร 
เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี นาวาอากาศเอก ฉตัรชัย มุขพรหม รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานฯ  

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๓๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กระท�าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน 
เพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ โดยม ีข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานราชการ โรงเรยีนเตรยีมทหาร เข้าร่วมพธิฯี และ พนัเอก ทวศีกัดิ์  
บุญรักชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
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วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดนกัเรียน
เตรยีมทหาร จ�านวน ๒๘๘ นาย ร่วมริว้ขบวนงาน ๕ ธนัวามหาราช และร่วมพธิจีดุเทยีนชยัถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวา
มหาราช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดย พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

วนัที ่๘ - ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๗ กองวชิาทหาร โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ น�านกัเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที่  

๓ ฝึกภาคทะเล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในพื้นที่การฝึกบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ฐานทัพเรือสัตหีบ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

และอ่าวไทยตอนล่าง อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นกัเรียนเตรียมทหารทั้ง ๔ เหล่า ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ 

บนเรอืจากสถานการณ์จรงิ และได้ศกึษาภมูปิระเทศในจงัหวดัทางภาคใต้ ในการนี ้พลตร ีชนนิทร์ โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร 

ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคทะเล ณ ท่าเทียบเรืออ่าวหน้าทอน

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีจุดเทียน
ชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ บริเวณหน้าอาคารพาณชิย์ บ้านพักข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร 
เพือ่ให้ข้าราชการและครอบครวัได้ร่วมจดุเทยีนชยัถวายพระพรฯ พร้อมกบัพธิถีวายพระพรชยัมงคล ณ 
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
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วนัที ่๒๒ - ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ กรมนกัเรยีน โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ น�านกัเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที่  
๑ จ�านวน ๖๑๖ นาย เดินทางไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออก ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี พันเอก 
ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการกรมนกัเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง ในการนี้ นาวาเอก สุพพัต ยุทธวงศ์ เสนาธิการ
โรงเรียนเตรียมทหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม ในวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๓๐ - ๑๘๓๐ กองวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการ
บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “สุภาพบุรุษในฝัน” ให้กับนกัเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี บรรยายโดย พลเอก ศรุต นาควัชระ ประธาน
คณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการ ค่ายอาสามูลนธิิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โดยมี นาวาอากาศเอก 
ฉตัรชัย มุขพรหม รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๐๐ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดให้มีการท�าบุญตักบาตร 
เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ ๒๕๕๘ แด่พระภกิษสุงฆ์ จ�านวน ๓๖ รปู ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกองบญัชาการ โรงเรยีนเตรยีมทหาร 
โดยมีข้าราชการ พร้อมครอบครัวร่วมท�าบุญตักบาตรเป็นจ�านวนมาก โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 
เป็นประธานในพิธีฯ
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ปฏิทินการศึกษา เดือนมกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๘

๑๐ มกราคม ๒๕๕๘    -  งานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘    - นกัเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี เข้าร่วมพิธีวันครู

๑๘ มกราคม ๒๕๕๘    -  วันกองทัพไทย

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘    -  หยุดชดเชยเนื่องในวันกองทัพไทย 

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘     -  วนัสถาปนาโรงเรยีนเตรยีมทหาร และงานเกยีรตยิศจกัรดาว ประจ�าปี  ๒๕๕๘

๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   -  นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒

๕ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   - นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ชมกิจการประกอบการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ

๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    -  นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ สอบ O-NET

๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   - นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    -  นกัเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี กลับเข้าโรงเรียน

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    -  พิธีเปิดการฝึกนกัเรียนบังคับบัญชา 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    -  ซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตรของนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    -  งานจักรดาวอาลัยของนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    -  พิธีรับประกาศนียบัตรของนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    -  พิธีส่งตัวนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ให้กับโรงเรียนเหล่าทัพ

           และโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

๔ มีนาคม ๒๕๕๘    -  หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา

๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘    -  นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ ฝึกภาคสนาม

๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘    -  นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ ฝึกเดินทางไกลและพักแรม

๑๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘    -  โครงการค่ายกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘    -  พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนกัเรียนบังคับบัญชา

๒๒ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘   - นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ฝึกภาคสนาม

จุลสารโรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารให้แก่ศิษย์เก่าเตรียมทหาร  

ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร และประชาชนทั่วไป 

จดัท�าโดย กองกจิการพลเรอืน โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ เลขที ่๙ หมู ่๑๐ ต�าบลศรกีะอาง อ�าเภอ

บ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ www.facebook.com/afaps05


