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วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบ ปีที่ ๕๘
และงานเกียรติยศจักรดาว ประจ�ำปี ๒๕๕๙
			
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน
เตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๘ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจ�ำปี ๒๕๕๙ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน
พิธีฯ ซึ่งประกอบด้วยพิธีแสดงมุทิตาจิตให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีแก่ทายาทศิษย์เก่า
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเชิดชูศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
“เกียรติยศจักรดาว” แก่ศิษย์เก่าดีเด่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว รวม ๑๐ ท่าน ได้แก่
		 รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยต�ำแหน่ง ในปี ๕๙
๑. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. พลเอก ธีรชัย นาควานิช
ผู้บัญชาการทหารบก
๓. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
		 รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการคัดสรร ในปี ๕๙
๑. พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๒ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงฯ
๒. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๑๒ สาขาการวิจัย
๓. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๑๕ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงฯ
๔. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๑๖ สาขาพัฒนาสังคม
๕. พลตรี วัฒนชัย คุ้มครอง
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๑๙ สาขาการทหาร
๖. พลเรือตรี สมัย ใจอินทร์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๒๒ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๗. พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๒๖ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
		 รางวัล “จักรดาวสดุดี” ซึ่งได้รับจ�ำนวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑. พลเรือเอก สาทิพ จิตนาวา ต�ำแหน่ง รองผู้บังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ และช่วยปฏิบัติ
ราชการ ศูนย์บญ
ั ชาการทางทหาร ต�ำแหน่ง ประจ�ำส�ำนักงาน รองเสนาธิการทหาร ศูนย์บญ
ั ชาการทางทหาร นักเรียนเตรียมทหาร รุน่ ที่ ๓๐ หมายเลข
ประจ�ำตัว ๑๖๘๖๐
๒. พลเรือเอก สกนธ์ ชัยวนนท์ ต�ำแหน่ง ประจ�ำส�ำนักงาน รองเสนาธิการทหาร นักเรียนเตรียมทหาร รุน่ ที่ ๓๕ หมายเลขประจ�ำตัว ๒๐๖๑๒
๓. นาวาอากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ ต�ำแหน่ง นักบินประจ�ำหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ นักเรียนเตรียมทหาร
รุ่นที่ ๔๕ หมายเลขประจ�ำตัว ๒๗๔๓๕
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ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมทหาร
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียน
เตรียมทหาร ซึง่ เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้กระท�ำมาเป็นประจ�ำทุกปี ได้
รับความสนใจจากเด็กและประชาชนบริเวณใกล้เคียงจ�ำนวน
ประมาณ ๕,๐๐๐ คน โดยจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ เช่น
กิจกรรมทดสอบก�ำลังใจ ณ สนามทดสอบก�ำลังใจ กองวิชา
ทหาร, การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการต่างๆ,
การบริการทางการแพทย์, การแสดงการบินของเครื่องบินรบ
F - 16 หรือ บ.ข.๑๙, การแสดงแฟนซีดริล ชมรมศิลปะการ
ต่อสู้แบบไทยและแบบเทควันโด และการแสดงดนตรีสากล
ของนักเรียนเตรียมทหาร เป็นต้น พร้อมทั้งให้เด็กได้แสดง
ความสามารถโดยให้ตอบปัญหาชิงรางวัล และการแข่งขันอืน่ ๆ
โดยมีของขวัญแจก รวมทั้งการบริการอาหาร ของว่าง และ
เครือ่ งดืม่ ฟรีตลอดงาน นอกจากนีย้ งั จัดรถไฟเล็กบริการเยีย่ มชม
โรงเรียนเตรียมทหารโดยรอบ

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้น�ำ
คณะข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร จ�ำนวน ๔๙๙ นาย เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยจัดบอร์ดนิทรรศการแนะน�ำโรงเรียนเตรียมทหาร, การเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล, การแสดงแฟนซีดริล, การแสดงวงโยธวาทิต
และการแสดงเครือ่ งแบบของนักเรียนเตรียมทหาร พร้อมทัง้ ให้เด็กได้แสดงความสามารถ โดยให้ตอบปัญหาชิงรางวัล และการแข่งขันอืน่ ๆ
โดยมี พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ จังหวัดนครนายก ได้มารับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนเตรียมทหาร เพื่อจัดเตรียม
โลหิตส�ำรองไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ณ กองพันนักเรียนที่ ๒ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีผู้ร่วมบริจาค จ�ำนวน ๔๕ นาย
ได้ปริมาณโลหิตจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๒๕๐ ซีซี
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วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร ได้จัดกิจกรรมแอโรบิคต้านยาเสพติดให้กับ
ข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร ณ สโมสรนักเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดงานวันครู เพื่อ
ระลึกถึงพระคุณของครู และระลึกถึงอดีตครู - อาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร ทัง้ ทีเ่ กษียณอายุราชการและทีล่ ว่ งลับไปแล้ว รวมถึงการมอบโล่
ให้แก่ครู - อาจารย์ที่ท�ำการสอนมาเป็นเวลา ๒๕ ปี เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจของครู - อาจารย์ ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ มีข้าราชการ
โรงเรียนเตรียมทหารเข้าร่วมในพิธี โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น
ประธานในพิธีฯ

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลีย้ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธที ำ� บุญวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และพิธมี อบ
รางวัลบุคคลดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอัมพรพิสฏิ ฐ์ กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธโี ยนหมวก และพิธมี ทุ ติ าจิต
ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๗ ภายหลังสิ้นสุดการสอบ
ปลายภาคเรียนที่ ๒ ณ อาคารเรียนชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ (อาคาร ๑๗ ๑๘) ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ
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วันที่ ๔ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�ำนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่
๕๘ จ�ำนวน ๕๙๓ นาย ไปชมกิจการประกอบการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ พื้นที่ชมกิจการ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี,
จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดล�ำปาง, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย รวม ๑๐ วัน ๙ คืน โดยมี
พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผูบ้ งั คับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผูอ้ ำ� นวยการเดินทาง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั เรียนเตรียมทหารได้รบั ความรู้
ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม และสถานที่ส�ำคัญของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ และเป็นประโยชน์
ในการที่จะไปศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ และคณะได้เข้าร่วมชมงานคอนเสิรต์ @ Love Our King บริเวณลานหน้าเขือ่ นขุนด่านปราการชล โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการ
แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลีย้ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
และคณะ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะนายทหารจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองทัพสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (The Joint Command Staff College
of the United Arab Emirates)

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหาร จ�ำนวน
๒ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท โดยมอบทุนการศึกษาดีเยี่ยมแก่นักเรียนเตรียมทหาร อภิสิทธิ์ เย็นใส นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ
กองทัพบก และทุนลักษณะทหารดีเยีย่ มแก่นกั เรียนเตรียมทหาร กรกฎ เจริญชาติ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ณ ห้องประชุม
สุวรรณพิมพ์ ในการนี้ พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ์ เป็นประธานฯ โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลีย้ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธี ฯ
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วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
เตรียมทหาร ในการจัดงานจักรดาวอาลัยประจ�ำปี ๒๕๕๘ ให้กบั นักเรียนเตรียมทหารชัน้ ปีที่ ๓ ทัง้ นีเ้ พือ่ แสดงความยินดีกบั นักเรียนเตรียมทหาร
รุน่ ที่ ๕๗ ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ลานกองพันที่ ๒ - ๔ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลีย้ ง
ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานฯ

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จดั พิธมี อบประกาศนียบัตร
และรางวัลการศึกษาแก่นกั เรียนเตรียมทหาร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โดยเรียนเชิญ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ มีนักเรียนเตรียมทหารที่ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๐๕ นาย แบ่งเป็น
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก			
จ�ำนวน ๒๔๓ นาย
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ			
จ�ำนวน ๗๗ นาย
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ		
จ�ำนวน ๙๖
นาย
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จ�ำนวน ๑๘๙ นาย
และในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลการศึกษาดีเยี่ยมแก่นักเรียนเตรียมทหาร อภิสิทธิ์ เย็นใส
นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก รางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยมแก่นักเรียนเตรียมทหาร กรกฎ
เจริญชาติ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก และนักกีฬายอดเยี่ยมแก่นักเรียนเตรียมทหาร
ธิติวุฒิ บ�ำเพ็ญ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ กองวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ น�ำนักเรียนเตรียมทหาร ชัน้ ปีที่ ๑ รุน่ ที่ ๕๙ จ�ำนวน ๖๑๘ นาย ไปท�ำการ
ฝึกภาคสนาม ณ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พันเอก รังพิรชั ต์
แย้มเกษร ผูอ้ ำ� นวยการกองวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผูอ้ ำ� นวยการเดินทาง ในการนี้
พลตรี ชนินทร์ โตเลีย้ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น
หัวหน้าคณะเดินทางไปตรวจเยีย่ มการฝึก ในวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
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วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ได้จัดพิธีส่งตัว และมอบการบังคับบัญชาของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๗ ที่ส�ำเร็จการ
ศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ให้กบั โรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ รวมทัง้ สิน้ ๖๐๔
นาย โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�ำนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปี
ที่ ๑ จ�ำนวน ๖๑๘ นาย เดินทางไกลพักแรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ การเดินทางไกลเป็นหน่วย
ของนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง อดทน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของหน่วย ความเป็นผู้น�ำ และการเป็นผู้ใต้บังคับ
บัญชาที่ดี

วันที่ ๗ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องประเทศ ท�ำการฝึกอบรมข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยท�ำการฝึก เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ท�ำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ สโมสรนักเรียนเตรียมทหาร และเวลา
๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ท�ำการอบรม ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฎฐ์

วันที่ ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องประเทศ ท�ำการฝึกอบรมข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้าง
ประจ�ำ และพนักงานราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยท�ำการฝึก เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ท�ำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ
สโมสรนักเรียนเตรียมทหาร และ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ท�ำการอบรม ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฎฐ์
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วันที่ ๑๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดโครงการค่ายเยาวชนภาค
ฤดูรอ้ น เพือ่ ป้องกันภัยยาเสพติด ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ให้กบั บุตรหลานของข้าราชการและเยาวชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เพือ่ ฝึกอบรมทักษะพืน้ ฐาน
ในด้านกีฬาและด้านการศึกษา เช่น ฟุตบอล เทนนิส ว่ายน�้ำ ภาษาอังกฤษ และศิลปะการวาดรูป มีผู้ร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๕๙ คน โดย
มี พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และพิธีปิด
ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสระว่ายน�้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ท�ำพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กบั นักเรียนเตรียมทหาร ชัน้ ปีที่ ๒ จ�ำนวน ๑๘๐
นาย ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธี ส�ำหรับนักเรียนบังคับบัญชาจะท�ำ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทหาร นายต�ำรวจปกครอง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับนักเรียนเตรียมทหารใหม่

วันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ กองวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�ำนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่
๕๘ จ�ำนวน ๕๑๙ นาย เดินทางไปฝึกภาคสนาม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ พื้นที่การฝึกของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ในวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๙
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ปฏิทินการศึกษา เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙
๑ - ๙ เมษายน ๒๕๕๙		

- โครงการบรรพชานักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา มหาราชา

๑๘ เมษายน ๒๕๕๙		

- นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ กลับเข้าโรงเรียน

๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

- นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ซ้อมพิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๙		

- พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓

				

- พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙		

- เปิดภาคเรียนที่ ๑ ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙		

- นักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี ฟังบรรยายธรรม

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙		

- นักเรียนเตรียมทหาร ทัง้ ๒ ชัน้ ปี ฟังบรรยายพิเศษ โครงการ “โรงเรียนเตรียมทหาร

					 ร่วมใจเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด”
๒ มิถุนายน ๒๕๕๙		

- พิธีไหว้ครูของนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี ณ หอประชุมนวนครินทร์

๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙		

- นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ อบรม “โครงการพี่นักเรียนเตรียมทหาร

					 สอนน้องให้ห่างไกลยาเสพติด”
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙		

- นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ฟังบรรยายพิเศษ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

					 เอดส์ ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์
๑๔ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙		

- นักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน

๒๓ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

- สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓

จุลสารโรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารให้แก่ศิษย์เก่าเตรียมทหาร
ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร และประชาชนทั่วไป
จัดท�ำโดย กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ต�ำบลศรีกะอาง
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ www.facebook.com/afaps05

