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วนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการ

ป้องกันประเทศ น�าข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร จ�านวน ๖๓๐ นาย เข้าร่วมรักษา

ความปลอดภยัแก่ประชาชนทีม่าร่วมถวายพระพร การจดักจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

วันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ

ป ้องกันประเทศ น�าข ้าราชการและ

นกัเรยีนเตรยีมทหาร ร่วมกจิกรรมจกัรยาน

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike For Mom 

ปั่นเพื่อแม่” ณ จังหวัดนครนายก 

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”
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ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธาน
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาวให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๙ จ�านวน ๖๒๓ นาย และกล่าวให้โอวาท จากนั้นนักเรียน
เตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี กระท�าพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายค�าสัตย์สาบานใน
ระบบเกียรติศักดิ์ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมทหาร 

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีไหว้
ครู และพิธีเจิมต�าราเรียน โดยมีการมอบรางวัลการศึกษาดีเยี่ยม ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร เกษมศักดิ์ เปล่งแสง ชั้นปีที่ ๓ และนักเรียน
เตรียมทหาร ธนทัต พรหมพิชัย ชั้นปีที่ ๒ และมอบรางวัลลักษณะทหารดี ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร จักรภัทร เอกวัลลภ ชั้นปีที่ ๓ และ
นักเรียนเตรียมทหาร นครินทร์ เอมสมบุญ ชั้นปีที่ ๒ เครื่องหมายประธานนักเรียน ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร เปรมินทร์ ทรงชัยกุล ชั้น
ปีที่ ๓ เครื่องหมายสภาเกียรติศักดิ์ จ�านวน ๖๗ นาย และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเตรียมทหาร 

หลังจากเสร็จพิธี นักเรียนเตรียมทหารทั้ง ๓ ชั้นปี เดินทางไปยังส่วนการศึกษาเข้าประจ�าตอนเรียน เพื่อไหว้ครูอาจารย์ประจ�าตอน 
เป็นล�าดับต่อไป

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร น�าคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 
และชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ 
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรุงเทพฯ 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�านักเรียน
เตรียมทหาร ชัน้ปีที ่๓ จ�านวน ๖๐๗ นาย ไปชมกจิการโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า เพือ่สร้างประสบการณ์และให้ความรูเ้กีย่วกบัการ
ศึกษาในระดับโรงเรียนเหล่าทัพ ในการเดินทางครั้งนี้ พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง 
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วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�านักเรียน

เตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ จ�านวน ๖๐๗ นาย ไปชมกิจการโรงเรียนนายเรือ เพื่อสร้างประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในระดับ

โรงเรียนเหล่าทัพ ในการเดินทางครั้งนี้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา 

และผ้าอาบน�้าฝน ณ หอประชุมนวนครินทร์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจ�าปี ๒๕๕๘ มีข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ 

ชั้นปี เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้าฝน โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�านักเรียน

เตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ จ�านวน ๖๐๗ นาย ไปชมกิจการโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ เพื่อสร้างประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาใน

ระดบัโรงเรยีนเหล่าทพั ในการเดนิทางคร้ังนี ้พันเอก ทฤษฎ ีคงชนะ ผูบ้งัคบัการกรมนกัเรยีน โรงเรยีนเตรยีมทหาร เป็นผูอ้�านวยการเดนิทาง 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

๒๕๕๘ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โดยมี พลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานการ

ประชุม ส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนเตรียมทหารที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร 

เวลา ๑๔.๐๐ น.โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน 

ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๕๙) จ�านวน ๖๑๓ นาย โดยมีนักเรียนเตรียมทหารทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี จ�านวน ๑,๘๒๒ นาย 

และมีนักเรียนเตรียมทหารได้รับการประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน จ�านวน ๑๘ นาย ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมทหารโดยมี 

พลตร ีชนนิทร์ โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร เป็นประธานในพธิ ีและในโอกาสนี ้โรงเรยีนเตรยีมทหารได้เรยีนเชญิผูป้กครอง

ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ด้วย 
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วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราช

สกัการะและจดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคล และจดันกัเรยีนเตรยีมทหาร จ�านวน ๑๐๐ นาย เข้าร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ สมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐น. กองบญัชาการกองทพัไทย โดย โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

ได้จัดกิจกรรม ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ “๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ณ วัดทองย้อย และโรงเรียนวัดทองย้อย  

(วฒิุกรประชานกุลู) อ�าเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก โดยม ีพลตร ีชนนิทร์ โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร เป็นประธานในพธิฯี 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�านักเรียน

เตรียมทหาร ชัน้ปีที ่๓ จ�านวน ๖๐๗ นาย ไปชมกจิการโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช เพือ่สร้างประสบการณ์และให้ความรู ้

เกี่ยวกับการศึกษาในระดับโรงเรียนเหล่าทัพ ในการเดินทางครั้งนี้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร 

เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง 

วันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดโครงการ “ร่วมใจสามัคคี ปฏิบัติ

ธรรมเพือ่แม่ของแผ่นดนิ” เพ่ือเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา 

ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์กีฬา กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งมีพิธีปฏิบัติธรรมสมาทานศีล ๕ โดย

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล พระอาจารย์แผนกบาลี มหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ น�าการปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรม 

รวมทัง้ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภตัตาหาร (ป่ินโต) พธิที�าบญุตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๔ รปู  

พิธเีจรญิพระพุทธมนต์ และพธิวีางพานพุม่ถวายสกัการะ ในการนีม้ข้ีาราชการ ลกูจ้างโรงเรยีนเตรยีมทหาร และ

นกัเรยีนเตรยีมทหารทัง้ ๓ ชัน้ปี ร่วมโครงการฯ รวมทัง้สิน้จ�านวน ๒,๐๐๐ นาย โดยม ีพลตร ีชนนิทร์ โตเลีย้ง 

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ 
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วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�านักเรียนเตรียมทหาร จ�านวน ๒๙๔ นาย 

เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหา พระบรม

ราชินีนาถ” ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

วันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ กองวิชาสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�า 

นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ จ�านวน ๖๒๓ นาย ชมกิจการประกอบการศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เช่น ศูนย์ศึกษา

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เจดีย์ภูเขาทอง เพนียดคล้องช้าง อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรี 

สุริโยทัย อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร วัดไชยวัฒนาราม วัดหน้าพระเมรุ วัดมงคลบพิตร ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารเกิดความภาค

ภมูใิจในความเป็นคนไทยและรกัชาตไิทย เหน็คณุค่า และความส�าคญัของประวติัศาสตร์ไทยเพิม่ขึน้ ปลกูฝังจติส�านกึรกัษาความเป็นไทย 

ความสามัคคี เสียสละเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมี พันเอกหญิง วีณา บ�ารุงศิริ ผู้อ�านวยการกองวิชาสังคมศาสตร์ ส่วน

การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย มุขพรหม รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 

สถาบนัวชิาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ “แสดงเพลงทรงเครือ่ง เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี โดย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ” เรื่อง ขุนช้างขุนแผน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร  

วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

เตรียมทหารทั้ง ๓ ชั้นปี ที่ส่งเข้าประกวดและมีพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเตรียมทหารมีเจตคติที่ดีในทางวิทยาศาสตร์ 

และเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรยีนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ 

ณ อาคาร ๒๑ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร 
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วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. กองวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ได้จัดงานการแสดงแสง สี เสียง เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับนักเรียนเตรียมทหารทั้ง ๓ ชั้นปี โดยมี พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รอง 

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ กองวิชาภาษาไทย ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�านักเรียน

เตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่๒ จ�านวน ๒ นาย เข้าร่วมการแข่งขนัอ่านฟังเสยีง โครงการธนชาตรเิริม่..เตมิเตม็เอกลกัษณ์ไทย รอบชงิชนะเลศิ ระดบั

ประเทศ ณ ธนาคารธนชาต (จ�ากัด) มหาชน กรุงเทพฯ โดยมี นักเรียนเตรียมทหาร พลธวัฒน์ ศิริรัตนากูล ได้รับรางวัลชนะเลิศและถ้วย

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณในนามผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตจากสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ณ ชลพฤกษ์รสีอร์ท จงัหวดันครนายก ซึง่ในปีนีโ้รงเรยีนเตรยีมทหาร 

ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ ๒ เนื่องจากให้ความร่วมมือในการจัดหาผู้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม�่าเสมอ ติดต่อกัน

นานกว่า ๗ ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตสะสมที่ได้รับบริจาคเกินกว่า ๔,๙๕๐ หน่วย

วันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�านักเรียนเตรียมทหาร 

ชั้นปีที่ ๒ จ�านวน ๕๙๒ นาย เดินทางไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในพื้นที่ 

จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจากสถานการณ์จริง และได้ศึกษาภูมิประเทศ

ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการ

เดินทาง ในการนี้ พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกฯ 

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และนักเรียนเตรียมทหาร นิรัตศัย หารี ได้รับรางวัล
ชมเชยอันดบั ๑ ในการน้ี 

พันโทหญิง พัชรินทร์  

สุนทรวรรณ และเรอืเอก 

หญิง สมันตา วีรกุล 

เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม 
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วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ น�าคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมนักเรียนเตรียมทหาร ถวายพระพรและทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง 

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ 

ป้องกันประเทศ น�านักเรียนเตรียมทหาร จ�านวน ๕๐๐ นาย ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรง

ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครนายก ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์

เพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ของวทิยาลยัเทคนคินครนายก พร้อมทัง้ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสร์ิต TO BE NUMBER 

ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีอ�าลาชีวิตราชการและ

ลูกจ้างประจ�าเกษียณอายุ ประจ�าปี ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างประจ�าเกษียณอายุราชการ ผู้ที่ลาออกตามโครงการลาออกก่อน

เกษียณอายรุาชการ รวมจ�านวน ๑๓ นาย ณ หอประชมุนวนครนิทร์ และในเวลา ๑๘.๐๐ น. โรงเรยีนเตรยีมทหารจดังานเลีย้งพธิอี�าลาชวีติ 

ราชการและลูกจ้างประจ�าเกษียณอายุ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรนักเรียนเตรียมทหาร โดยมีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้  

พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  เป็นประธานในพิธีฯ

วนัที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พนัเอก ทวศีกัดิ์  

บุญรักชาติ รองผู ้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน 

วชิาการป้องกนัประเทศ ร่วมรับเสดจ็ฯ สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 

จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีและทลูเกล้าฯ ถวายเงนิสมทบทนุ 

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ 

โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
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ปฏิทินการศึกษา เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘   - พธีิสวมแหวนรุน่ นกัเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่๑ รุน่ที ่๕๙  (เสรจ็พธีิปล่อยพกับ้าน) 

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘   - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ (ตอน ๑-๙) ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   - นักเรียนเตรียมทหารทั้ง ๓ ชั้นปี  ปรับย้ายกองพัน

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘   - เปิดภาคเรียนที่ ๒ ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘   - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ (ตอน ๑๐-๑๘) ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘   - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓  (ตอน ๑-๙) ทัศนศึกษา ณ หออัครศิลปินฯ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘   - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓  (ตอน ๑๐-๑๘) ทัศนศึกษา ณ หออัครศิลปินฯ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘   - พิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ เดินทางไกล – พักแรม

๒ - ๑๑ และ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - การแข่งขันกีฬาภายใน (จักรดาว)

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   - การบรรยายพิเศษ (จิตวิญญาณทางทหาร) ณ หอประชุมนวนครินทร์                                                                                                  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   - ตวัแทนนกัเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่๒, ชัน้ปีที ่๓ และข้าราชการ ทศันศกึษาดงูาน 

      วัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี      

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ (ตอน ๑-๙) ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์

                                           วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และท้องฟ้าจ�าลอง รังสิต

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ (ตอน ๑๐-๑๘) ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์

                                           วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และท้องฟ้าจ�าลอง รังสิต

๑๙ - ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ สอบกลางภาคเรียนที่ ๒

๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘   - โครงการร่วมใจสามัคคปีฏิบตัธิรรมเพือ่พ่อของแผ่นดนิ ณ อาคารศนูย์กฬีากองพลศกึษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘   -  กีฬาประเพณี โรงเรียนเตรียมทหาร – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒

๒๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ฝึกภาคทะเล 

๑๖  - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ สอบกลางภาคเรียนที่ ๒

๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ ชมกิจการฯ ภาคตะวันออก

จุลสารโรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารให้แก่ศิษย์เก่าเตรียมทหาร  

ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร และประชาชนทั่วไป 

จัดท�าโดย กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ต�าบลศรีกะอาง  

อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ www.facebook.com/afaps05


