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 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนนิโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นัง่ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อประทับรถยนต์พระที่นัง่ เสด็จฯ 

ไปโรงเรยีนบ้านเขาส่องกล้อง ทรงเปิด “ศนูย์การเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรตโิรงเรยีนบ้านเขาส่องกล้อง” อ�าเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก 

ในการนี้ ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, คุณผ่องพรรณ ปิ่นพิลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก ผู้แทน

ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที ่๑๒ พลต�ารวจตร ีอทิธพิล อทิธสิารรณชยั ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดันครนายก นาวาอากาศเอก  

ฉตัรชยั มขุพรหม รองผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร ถวายรายงาน พร้อมข้าราชการโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนั

ประเทศ เฝ้ารับเสด็จ

  วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดงาน 

วนัคล้ายวนัสถาปนาโรงเรยีนเตรยีมทหาร และงานเกยีรตยิศจกัรดาว ประจ�าปี ๒๕๕๘ โดยม ีพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผูบ้ญัชาการ

ทหารสงูสดุ เป็นประธานในพธิฯี ซึง่ประกอบด้วย พธิวีางพานพุม่สกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ี ร.๕ พธิวีางพวงมาลา ณ อนสุรณ์

สถาน พิธีแสดงมุทิตาจิต ให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี และพิธีมอบ

รางวัลเกียรติยศจักรดาวให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งในปีนี้ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว รวม ๑๖ ท่าน ดังนี้ 

  ๑. พลเอก สรุศกัดิ ์กาญจนรตัน์ นกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๑๒ อดตีปลดักระทรวงกลาโหม/รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน  

รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 ๒. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล นักเรียนเตรียมทหาร รุ ่นที่ ๑๓ ปลัดกระทรวงกลาโหม รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว  

สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 ๓. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๒ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว 

สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

ข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร เฝ้ารับสเด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบ ปีที่ ๕๗
และงานเกียรติยศจักรดาว ประจ�าปี ๒๕๕๘
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 ๔. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานชิย์ นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว 

สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 ๕. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๔ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว 

สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 ๖. พลต�ารวจเอก สมยศ พุม่พนัธุม่์วง นกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๑๕ ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิรบัรางวลัเกยีรตยิศจกัรดาว  

สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 ๗.  พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๑ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการวิจัย

 ๘.  พลเอก ฉตัรชัย สาริกัลป์ยะ นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๒ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและ

เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 ๙.  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๔ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและ 

เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 ๑๐.  พลเอก สรุพงษ์ สวุรรณอตัถ์ นกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๑๕ รบัรางวลัเกยีรตยิศจกัรดาว สาขาเสรมิสร้างเกยีรตภิมูขิองไทย  

(การศึกษาและการต่างประเทศ)

 ๑๑.  พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๖ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร 

 ๑๒. พลต�ารวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๖ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครอง

และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 ๑๓.  นาวาอากาศโท สราวฒุ ิสจุติจร นกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๒๐ รบัรางวลัเกยีรตยิศจกัรดาว สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม 

 ๑๔.  พลต�ารวจตร ีสมพงษ์ ชงิดวง นกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๒๔ รบัรางวลัเกยีรตยิศจกัรดาว สาขาบรหิารการปกครองและ

เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

 ๑๕.  นาวาโท ธรรมนญู วรรณา นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๔ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร 

 ๑๖.  พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๕ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม 

รายชื่อผู้แทนฯ รับรางวัลจักรดาวสดุดี ประจ�าปี ๒๕๕๘ และรายชื่อศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ จ�านวน ๘ ท่าน

 ๑.  คุณรุจาภา ทองจีน ผู้รับรางวัลแทน พลเอก ทรงพล ทองจีน นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๖ เกี่ยวข้องเป็นภริยา

 ๒.  คุณสุโรนี อิสมาแอล ผู้รับรางวัลแทน พลต�ารวจเอก อดินนัท์ อิสมาแอล นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๕ 

เกี่ยวข้องเป็นภริยา

 ๓.  คณุพมิพ์สรุางค์ สวุรรณเจรญิ ผูร้บัรางวลัแทน พลเอก กติต ิสวุรรณเจรญิ นกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๓๑ เกีย่วข้องเป็นภรยิา

 ๔.  คุณนติยา เพื่อนฝูง ผู้รับรางวัลแทน พลเอก ยุทธพงศ์ เพื่อนฝูง นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๑ เกี่ยวข้องเป็นภริยา

 ๕.  พนัตรหีญงิ มาลยัพรรณ สนุทรสขุ ผูร้บัรางวลัแทน พลเอก วฒุศิกัดิ ์สนุทรสขุ นกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๓๕ เกีย่วข้อง

เป็นภริยา

 ๖.  พันโท วิโรจน์ ช่างสลัก ผู้รับรางวัลแทน พันเอก วรพงศ์ ช่างสลัก นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๔๖ เกี่ยวข้องเป็นบิดา 

 ๗. คุณสาธร พุทธชัยยงค์ ผู้รับรางวัลแทน นกัเรียนนายร้อยต�ารวจ ชยากร พุทธชัยยงค์ นกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๓ 

เกี่ยวข้องเป็นบิดา

 ๘. คณุจตรุงค์ ตริสวุรรณสขุ ผูร้บัรางวลัแทน นกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ ณฐัวฒุ ิตริสวุรรณสขุ นกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๕๓ 

เกี่ยวข้องเป็นบิดา
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วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร นกัเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี ประจ�าปีการ

ศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน

เตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นาวาเอก สพุพตั ยทุธวงศ์ เสนาธกิารโรงเรยีนเตรยีมทหาร ได้น�าคณะข้าราชการ

และนกัเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจัดบอร์ดนทิรรศการแนะน�า

โรงเรียนเตรียมทหาร การเล่นเกม ตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดง แฟนซีดริล การแสดงวงโยธวาทิต และการแสดงเครื่องแบบของนกัเรียน

เตรียมทหาร รวมจ�านวน ๔๐๐ นาย พร้อมทั้งให้เด็กได้แสดงความสามารถโดยให้ตอบปัญหาชิงรางวัล และการแข่งขันอื่นๆ โดยมี พลเอก 

วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมทหาร
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วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้กระท�ามาเป็นประจ�าทุกปี ได้รับความสนใจจากเด็ก และประชาชนบริเวณใกล้เคียงจ�านวนประมาณ ๕,๐๐๐ คน โดย
จัดกิจกรรม ณ สนามทดสอบก�าลังใจ บอร์ดนทิรรศการให้ความรู้ทางวิชาการต่างๆ การบริการทางการแพทย์ การแสดงการบินของ 
เครือ่งบนิรบ F-16 การแสดง เช่น แฟนซดีรลิ ชมรมศลิปะการต่อสูแ้บบไทยและแบบเทควนัโด การแสดงดนตรสีากลของนกัเรยีนเตรยีมทหาร 
เป็นต้¬¬น พร้อมทั้งให้เด็กได้แสดงความสามารถโดยให้ตอบปัญหาชิงรางวัล และการแข่งขันอื่นๆ โดยมีของขวัญแจก รวมทั้งการบริการ
อาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ยังจัดรถไฟเล็กบริการน�าชมโรงเรียนเตรียมทหารอีกด้วย

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลต�ารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เป็นประธาน พิธีเปิด 
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการปลูกฝังนกัเรียนเตรียมทหารให้รู้รัก
สามคัค ีอดทน เสยีสละ และมคีวามภาคภมูใินเหล่าของตน โดยพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งดงักล่าวได้จดัการแสดงมติงิานป้องกนัปราบปรามและ 
งานความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมภารกิจของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ที่สามารถบูรณาการร่วมกันระหว่างทหารและต�ารวจได้อย่างดี โดยมี 
พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ให้การต้อนรับ

วนัที ่๑๒ มกราคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.  กองวทิยาศาสตร์ ส่วนการศกึษาโรงเรยีนเตรยีมทหาร จดักจิกรรมดาราศาสตร์
ให้กับนกัเรียนเตรียมทหาร จ�านวน ๔๐ นาย เพื่อให้นกัเรียนเตรียมทหาร ได้ความรู้ในวิชาดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อันเป็นประโยชน์ 
ในการศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ณ อาคารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร ๒๑

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดงานวันครู 
เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู และระลึกถึงอดีตครู-อาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร ทั้งที่เกษียณอายุราชการ และที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจน 
เป็นขวญัและก�าลงัใจของคร-ูอาจารย์ ณ ห้องประชมุอมัพรพสิฏิฐ์ มข้ีาราชการ โรงเรยีนเตรยีมทหาร เข้าร่วมในพธิ ีจ�านวน ๓๐๐ คน โดยเรยีนเชญิ 
พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ 
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วันที่ ๕ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�านกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ 
รุ่นที่ ๕๗ จ�านวน ๖๐๘ นาย ไปชมกิจการประกอบการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ พื้นที่ชมกิจการได้แก่ จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดล�าปาง จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย รวม ๕ วัน ๔ คืน โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ  
ผู้บังคับการกรมนกัเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้นกัเรียนเตรียมทหารได้รับความรู้ ความเข้าใจ มี
ประสบการณ์ ในด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคมและสถานที่ส�าคัญของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ และเป็นประโยชน์ในการที่จะไป
ศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ในการนี้ พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้เดินทาง
ไปตรวจเยี่ยมการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีโยนหมวก 
และพิธีมุทิตาจิต นกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๖ ภายหลังสิ้นสุดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ณ อาคารเรียนชั้นปีที่ ๒ และชั้น
ปีที่ ๓ (อาคาร ๑๗ – ๑๘) ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็น
ประธานในพิธีฯ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก วุฒินนัท์ ลีลายุทธ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนาย ดับเบิลยูแพทริค  
เมอร์ฟี อุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�าประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๕ ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ โรงเรียน
เตรยีมทหาร โดยม ีเอกอคัรราชทตูหรอืผูแ้ทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมในพธิเีปิด ได้แก่ เกาหลใีต้ ญีปุ่น่ อนิโดนเีซยี สงิคโปร์ และมาเลเซยี 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น.  พลตรี ชนนิทร์  โตเลี้ยง  ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ  พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่  ชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร และนกัเรียนเตรียมทหาร ได้น�าแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร ณ อาคารศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
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วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดพิธีส่งตัวและมอบการ
บังคับบัญชาของนกัเรียนเตรียมทหารที่ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับ โรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
รวมทั้งสิ้น ๕๘๒ นาย โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ์ เป็นผู้แทนมูลนธิิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบ
ทุนการศึกษาแก่นกัเรียนเตรียมทหาร จ�านวน ๒ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมอบทุนการศึกษาดีแก่ นกัเรียนเตรียมทหาร ตฤณ ค�าพาที 
นกัเรียนเตรียมทหารในส่วนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ และทุนลักษณะเป็นผู้น�าแก่ นกัเรียนเตรียมทหาร ณฐัพงศ์ เลิศประสิทธิ์ นกัเรียน
เตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมสุวรรณพิมพ์ โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และคณะ
ผู้บังคับบัญชา ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ

วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ได้จดัพธิมีอบประกาศนยีบตัรและ

รางวลัการศกึษาแก่นกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๕๖ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๗ ณ หอประชมุนวนครนิทร์ โดยเรยีนเชญิ พลเอก วงพงษ์ สง่าเนตร  

ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ เป็นประธานในพธิฯี มนีกัเรยีนเตรยีมทหาร ทีส่�าเรจ็การศกึษาจ�านวนทัง้สิน้ ๕๘๔ นาย แบ่งเป็น นกัเรยีนเตรยีมทหาร

ในส่วนของกองทัพบก จ�านวน ๒๓๗ นาย นกัเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ จ�านวน ๘๓ นาย นกัเรียนเตรียมทหารในส่วน

ของกองทัพอากาศ จ�านวน ๘๕  นาย นกัเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน ๑๗๙ นาย และในโอกาสนี้ได้มี

พธิมีอบรางวลัการศกึษาดเียีย่มเหรยีญทองแก่ นกัเรยีนเตรยีมทหาร ตฤณ ค�าพาท ีนกัเรยีนเตรยีมทหารในส่วนของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  

รางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยมแก่ นกัเรียนเตรียมทหาร ณฐัพงศ์ เลิศประสิทธิ์ นกัเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และนกักีฬา 

ยอดเยี่ยมแก่ นกัเรียนเตรียมทหาร วริศ บุตรวัน นกัเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียน
เตรียมทหาร ในการจัดงานจักรดาวอาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๓ จ�านวน ๕๘๗ นาย ทั้งนี้เพื่อ
แสดงความยนิดกีบันกัเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่๕๖ ทีส่�าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา ๒๕๕๗ ณ ลานกองพนัที ่๒ – ๔ กรมนกัเรยีน โรงเรยีน
เตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานฯ
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วันที่ ๑๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดโครงการค่ายเยาวชนภาค
ฤดูร้อน ประจ�าปี ๒๕๕๘ ให้กับบุตรหลานของข้าราชการ และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง อายุตั้งแต่ ๕ - ๑๕ ปี เพื่อฝึกอบรมทักษะพื้นฐาน 
ในด้านกีฬาและด้านการศึกษา อาทิ ฟุตบอล เทนนิส ว่ายน�้า ภาษาอังกฤษ และศิลปะการวาดรูป มีผู้ร่วมกิจกรรม จ�านวน ๒๕๙ คน  
โดยมี พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสระว่ายน�้า โรงเรียนเตรียมทหาร

วนัที ่๙ – ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๘ กองวชิาทหาร โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ น�านกัเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่๑  
รุ่นที่ ๕๘ จ�านวน ๖๐๖ นาย ไปท�าการฝึกภาคสนาม ณ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พันเอก รังพิรัชต์  
แย้มเกษร ผู้อ�านวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง ในการนี้ พลตรี ชนนิทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการ 
โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “เอดส์...รู้ทันป้องกัน...รักษาได้ง่ายกว่า” ให้กับนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่ท�าการฝึกหลักสูตรนกัเรียนบังคับบัญชา ได้มี
ทศันคตทิีก้่าวไกล และมลีกัษณะความเป็นผูน้�าทีด่ ีโดยเรยีนเชญิ นางพนมพร ห่วงมาก พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ โรงพยาบาลแหลมสงิห์ 
จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง โฉมเฉลา ศรีวงศ์ธรรม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองพยาบาล โรงเรียน
เตรียมทหาร ให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กรมนกัเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�านกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่  

๑ จ�านวน ๖๐๕ นาย เดินทางไกลพักแรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการเดินทางไกลเป็นหน่วยของ

นกัเรียนเตรียมทหาร ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง อดทน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของหน่วย ความเป็นผู้น�า และการเป็นผู้ใต้บังคับ

บัญชาที่ดี 
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ปฏิทินการศึกษา  เดือนเมษายน - มิถุนายน  ๒๕๕๘

๑ – ๙ เมษายน ๒๕๕๘   -  โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชา

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘   -  นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ กลับเข้าโรงเรียน

๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  -  นกัเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่๑ และ ๒ ซ้อมพธิปีระดบัเครือ่งหมายชัน้การศกึษา

๒๔ เมษายน ๒๕๕๘   -  พิธีประดับเครื่องหมายนกัเรียนบังคับบัญชา

      -  นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ปล่อยพักบ้าน

๒๗ เมษายน ๒๕๕๘   -  เปิดภาคเรียนที่ ๑ ของนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘   -  พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา ของนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘   -  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนกัเรียนเตรียมทหารรอบสอง ณ

      โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘   -  ท�าสัญญามอบตัวนกัเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๙ และปฐมนิเทศผู้ปกครอง

๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  -  อบรมจิตวิทยานกัเรียนใหม่ รุ่นที่ ๕๙

๑๘ พฤษภาคม - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ -   ฝึกอบรมนกัเรียนใหม่

๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  -   นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ ซ้อมสวดมนต์, ร้องเพลงชาติ 

      และเพลงสรรเสริญพระบารมี

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘   -  นกัเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี ฟังบรรยายพิเศษ โครงการ

      “โรงเรียนเตรียมทหารร่วมใจ เป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด”

๒ มิถุนายน ๒๕๕๘   - บรรยายพิเศษ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของนกัเรียนเตรียมทหาร  

      ชั้นปีที่ ๑  ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘       -  เปิดภาคเรียนที่ ๑ ของนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑

๗ มิถุนายน ๒๕๕๘   -  วันพบผู้ปกครอง ของนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑

๑๖ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  -  นกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

๒๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘   -  สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ของนกัเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓

จุลสารโรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารให้แก่ศิษย์เก่าเตรียมทหาร  

ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร และประชาชนทั่วไป 

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

บ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ www.facebook.com/afaps05


