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วันที่ ๑ – ๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ จัดโครงการบรรพชา
นักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ 
๘๙ พรรษา มหาราชา เป็นเวลา ๙ วัน 
ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อ�าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก เพ่ือเฉลิมพระเกียรต ิ
และน้อมร�าลกึพระมหากรณุาธคุิณ ตลอดจน
แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั มผู้ีเข้าร่วมโครงการฯ 
จ�านวน ๑๐๐ นาย แบ่งเป็นข้าราชการ ๗ นาย  
และนักเรียนเตรียมทหาร ๙๓ นาย  
โดยได้รบัความเมตตาจาก พระเดชพระคณุ 
พระมุนีนายก เจ ้ าอาวาสวัดต�าหนัก 
เจ้าคณะจงัหวดันครนายก ธรรมยตุ เป็นพระ 
อปัุชฌาย์ และ พระครปิูยสลีคณุ เจ้าอาวาส
วัดป่าศรีถาวรนิมิต เป็นพระอาจารย์อบรม
ธรรม 

วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบ ปีที่ ๕๘
และงานเกียรติยศจักรดาว ประจ�าปี ๒๕๕๙
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ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ และข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ BOGIE99 ระยะทาง ๕ กิโลเมตร 
ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ณ บริเวณลานหน้า
สโมสรนกัเรยีนเตรยีมทหาร ซ่ึงจดัโดยส�านกังานสาธารณสุข จงัหวดั
นครนายก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก มาเป็นประธาน

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ 
น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�า
ก�าลังพลเข้าร่วมพิธีลาสิกขาของพระสงฆ์และ
สามเณรนักเรยีนเตรยีมทหาร ในโครงการบรรพชา
นักเรียนเตรียมทหารเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา 
มหาราชา จ�านวนรวม ๑๐๐ รูป ณ วัดป่าศรีถาวร
นิมิต อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ ลานกีฬาสถานีขนส่ง โรงเรียนเตรียมทหาร ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาภายใน พิธีสรงน�้าพระพุทธรูป และงาน
เลี้ยงสังสรรค์ พร้อมการมอบรางวัลจากประธานชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน
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วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษามหาราชา “โครงการเลือดสีเดียวกัน ครั้งที่ ๔๔” ณ กองพันนักเรียนที่ ๑ 

กรมนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ปริมาณโลหิต จ�านวน ๔๓,๒๐๐ ซีซี

วันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตร ีชนนิทร์ โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

เป็นประธานในพธิปีลดทหารกองประจ�าการ ทีค่รบก�าหนดปลดจากกองประจ�าการรวมทัง้ส้ิน ๓๘ นาย ในวนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แบ่งเป็น  

ผลดัที ่๑/๕๗ (ครบก�าหนดปลดฯ) จ�านวน ๓๓ นาย และผลดัที ่๑/๕๘ (ขอลดสิทธ์ิการรับราชการ ๑ ปี) จ�านวน ๕ นาย ณ ห้องเรียน กองร้อยบรกิาร  

โรงเรยีนเตรยีมทหาร ในการนี ้ มกีารมอบรางวลัดเีด่นให้แก่ทหารกองประจ�าการ ทีม่คีวามประพฤติดมีรีะเบยีบวนิยั และ เป็นแบบอย่างทีด่ ี คอื  

พลฯ ชตุมินัต์ พหลทพั

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น . พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะร่วมพิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา 
เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา เครื่องหมายหัวหน้าตอน และเครื่องหมายแสดงชั้นการยิงปืน ให้
แก่นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๒ ณ หอประประชุมนวนครินทร์

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ และคณะร่วมงานสัปดาห์วชิาการความมัน่คงของสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพธิเีปิดกจิกรรม 

“การเตรียมตวัของผูมี้ส่วนเกีย่วข้องกบัหลกัสูตรใหม่ของ โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ” ณ ห้องบณัฑติวทิยาลยั ๑  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี อรรถธา รัตน์อ่อน ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (๑) เป็นประธาน
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วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรยีนเตรียมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ จัดพธีิรับมอบต้นกล้าหญ้าแฝก จาก

ผูอ้�านวยการสถานพีฒันาทีด่นินครนายก โดยน�าต้นกล้าหญ้าแฝก จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น มามอบให้โรงเรียนเตรียมทหาร ปลกูบริเวณรอบขอบอ่าง

เกบ็น�า้ โรงเรยีนเตรยีมทหาร เพือ่ป้องกนัดนิร่วงและยดึหน้าดนิไว้ ณ พืน้ที ่ด้านหน้าเรือหลวงท่าจีน โดยม ีพลตรี ชนนิทร์ โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการ

โรงเรียนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ เป็นประธานฯ

วนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงเรียนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ได้จดัพธิถีวายเครือ่งสกัการะเน่ือง 

ใน วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลกรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในบริเวณโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชา 

การป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ เป็นประธานในพธิเีปิดสนามกฬีาเทนนสิ โรงเรียนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ เพือ่ใช้ในการสอน และให้ก�าลงัพล 

ใช้เป็นสถานที่ออกก�าลังกายภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจ�าวัน

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ได้น�าข้าราชการ ครอบครัว และนักเรียนเตรียมทหาร ท�าพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาคอก ต�าบลพรหมณี อ�าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก
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วนัที ่๘ มถินุายน ๒๕๕๙ พลตรี สุชาต สุขสายชล ผูท้รงคณุวฒุกิองบญัชาการกองทพัไทย ช่วยราชการโรงเรยีนเตรยีมทหาร เป็น 

ผู้แทนผู้บญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ น�าข้าราชการจ�านวน ๘๐ นาย เข้าร่วมชมการแสดงโขน เนือ่งในโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ โดยคณะครแูละ

นกัเรยีน ศนูย์ศลิปะการแสดงสถาบนัคกึฤทธิ ์จดัการแสดง ดนตรแีละนาฏศลิปะไทย ประกอบด้วย การบรรเลงวงมโหร ีระบ�าเบด็เตลด็ และ 

การแสดงโขน ตอน ทศกณัฐ์ยกรบ – หนมุานชกูล่อง – พระรามคนืนคร ณ ห้องประชุมใหญ่ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์ 

โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ เป็นประธานในพธิไีหว้ครู เจมิต�าราเรียน และพิธมีอบรางวลั

การศึกษานักเรียนเตรียมทหาร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี

การมอบรางวัลการศึกษาดีเยี่ยม จ�านวน ๔ รางวัล ให้แก่ นักเรียน

เตรียมทหาร จีรทีปต์ ดีทั่ว ชั้นปีที่ ๓ (ได้รับรางวัลเหรียญทอง) 

นกัเรยีนเตรยีมทหาร ธชัพล เทยีนแก้ว ชัน้ปีที ่๓ นกัเรียนเตรยีมทหาร 

ภาณุพงศ์ ชาภู่พวง ชั้นปีที่ ๒ และนักเรียนเตรียมทหาร วีรชัย เสงี่ยม

ไพศาลกิจ ชั้นปีที่ ๒ รางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยม จ�านวน ๒ รางวัล 

ให้แก่ นักเรยีนเตรยีมทหาร ชลณธาน ค�าพวง ชัน้ปีที ่๓ และนกัเรยีน

เตรียมทหาร วรปรชัญ์ โปธนินัท์ ชัน้ปีที ่๒ รวมถงึ ได้มอบรางวลัอืน่ ๆ   

เช่น รางวัลการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รางวัลเรียนดี

เหรียญเงิน และรางวัลโครงงานกลุ่มบูรณาการ เป็นต้น
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วันที่ ๑๔ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�า

นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ เดินทางไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร 

ได้เรยีนรูห้ลักการแนวคดิทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รวมทัง้ได้เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิ 

พอเพยีงจากพืน้ทีจ่รงิ ณ ศนูย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบล คลองขดุ  

อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียน

เตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ เป็นผู้อ�านวยการเดนิทาง ในการนี ้พลตร ีสชุาต สขุสายชล  

ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยราชการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการ

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�าคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม

วันที ่๙ มิถนุายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.  

พลตรี  ชนินทร ์  โต เลี้ ย ง  ผู ้ บัญชาการ 

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

เวลา ๑๔.๐๐ น. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมทหาร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา

มหาราชา “โครงการเลือดสีเดียวกัน ครั้งที่ ๔๕” ณ กองพันนักเรียนที่ ๒ กรมนักเรียน 

เม่ือวนัที ่๙ มถินุายน ๒๕๕๙ มข้ีาราชการร่วมบรจิาคโลหติ จ�านวน ๑๐ นาย และนกัเรยีน

เตรียมทหาร จ�านวน ๕๒ นาย รวม ๖๒ นาย ได้ปริมาณโลหิต จ�านวน ๒๗,๙๐๐ ซีซี
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วันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�าข้าราชการ ลูกจ้าง 

ครอบครัว และนักเรียนเตรียมทหาร จ�านวน ๑๒๐ นาย เดินทางไปปฏิบัติธรรมถวายในหลวง-ราชินี ตามโครงการโรงเรียนเตรียมทหาร 

ร่วมใจเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พันเอก การุณย์ สุริยวงศ์พงศา  

ผู้อ�านวยการกองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง 

วนัที ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. โรงเรียนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ร่วมกบักองสลากกนิแบ่งรฐับาล 

จัดกิจกรรม “รวมพลังปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน

เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ

นายพิชัย บุญมี นายอ�าเภอบ้านนา ร่วมปั่นในครั้งนี้ รวมระยะทาง ๒๒ กม.

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 

ประจ�าปี ๒๕๕๙ ชงิถ้วยรางวลั เกยีรตยิศ ผู้บญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ เพือ่หารายได้ส�าหรบัด�าเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัการพฒันา

คุณภาพชีวิตของก�าลังพลและครอบครัวของโรงเรียนเตรียมทหาร ณ สนามกอล์ฟ คาสคาต้า กอล์ฟคลับ ถนนล�าลูกกา คลอง ๑๕ อ�าเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดนักเรียน

เตรยีมทหาร จ�านวน ๔๗๐ นาย เข้าร่วมพธิเีปิดกฬีากองทพัไทย ครัง้ที ่๔๙ ประจ�าปี ๒๕๕๙ และผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนั

วิชาการป้องกันประเทศ เดินทางไปร่วมในพิธีเปิด ซึ่งท�าการแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากองทัพบก 

โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ๖ หน่วยงาน คือ ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพ

อากาศ และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด
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ปฏิทินการศึกษา  เดือนกรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๙

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  - กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้าฝน/ฟังบรรยายธรรม

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  - พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการโรงเรียนนายเรือ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  - งานเตรียมทหารร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน

๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  - โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  - หยุดวันแม่แห่งชาติ

๑๘ –  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๙ - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - การแข่งขันว่ายน�้าโรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๕

๒๕ –  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ - ๓  สอบปลายภาคเรียนที่ ๑

๕  –  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๙ - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ชมกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จุลสารโรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารให้แก่ศิษย์เก่าเตรียมทหาร  

ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร และประชาชนทั่วไป 

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

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


