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วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบ ปีที่ ๕๘
และงานเกียรติยศจักรดาว ประจ�ำปี ๒๕๕๙
			
วันที่ ๑ – ๙ เมษายน ๒๕๕๙
โรงเรี ย นเตรี ย มทหาร สถาบั น วิ ช าการ
ป้ อ งกั น ประเทศ จั ด โครงการบรรพชา
นั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร เฉลิ ม พระเกี ย รติ
๘๙ พรรษา มหาราชา เป็นเวลา ๙ วัน
ณ วั ด ป่ า ศรี ถ าวรนิ มิ ต อ� ำ เภอปากพลี
จังหวัดนครนายก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และน้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคณุ ตลอดจน
แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ องค์ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ
จ�ำนวน ๑๐๐ นาย แบ่งเป็นข้าราชการ ๗ นาย
และนั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร ๙๓ นาย
โดยได้รบั ความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ
พระมุ นี น ายก เจ้ า อาวาสวั ด ต� ำ หนั ก
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ธรรมยุต เป็นพระ
อุปชั ฌาย์ และ พระครูปยิ สีลคุณ เจ้าอาวาส
วัดป่าศรีถาวรนิมิต เป็นพระอาจารย์อบรม
ธรรม
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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�ำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ณ บริเวณลานหน้า
สโมสรนักเรียนเตรียมทหาร ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
นครนายก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก มาเป็นประธาน

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐
น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�ำ
ก� ำ ลั ง พลเข้ า ร่ ว มพิ ธีล าสิ ก ขาของพระสงฆ์ แ ละ
สามเณรนักเรียนเตรียมทหาร ในโครงการบรรพชา
นักเรียนเตรียมทหารเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา
มหาราชา จ�ำนวนรวม ๑๐๐ รูป ณ วัดป่าศรีถาวร
นิมิต อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ ลานกีฬาสถานีขนส่ง โรงเรียนเตรียมทหาร ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาภายใน พิธีสรงน�้ำพระพุทธรูป และงาน
เลี้ยงสังสรรค์ พร้อมการมอบรางวัลจากประธานชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน
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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 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�ำนวน ๔๓,๒๐๐ ซีซี

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลีย้ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เป็นประธานในพิธปี ลดทหารกองประจ�ำการ ทีค่ รบก�ำหนดปลดจากกองประจ�ำการรวมทัง้ สิน้ ๓๘ นาย ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แบ่งเป็น
ผลัดที่ ๑/๕๗ (ครบก�ำหนดปลดฯ) จ�ำนวน ๓๓ นาย และผลัดที่ ๑/๕๘ (ขอลดสิทธิก์ ารรับราชการ ๑ ปี) จ�ำนวน ๕ นาย ณ ห้องเรียน กองร้อยบริการ
โรงเรียนเตรียมทหาร ในการนี้ มีการมอบรางวัลดีเด่นให้แก่ทหารกองประจ�ำการ ทีม่ คี วามประพฤติดมี รี ะเบียบวินยั และ เป็นแบบอย่างทีด่ ี คือ
พลฯ ชุตมิ นั ต์ พหลทัพ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ และคณะร่วมงานสัปดาห์วชิ าการความมัน่ คงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในพิธเี ปิดกิจกรรม
“การเตรียมตัวของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับหลักสูตรใหม่ของ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ๑
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี อรรถธา รัตน์อ่อน ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (๑) เป็นประธาน
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วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ได้น�ำข้าราชการ ครอบครัว และนักเรียนเตรียมทหาร ท�ำพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาคอก ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ เป็นประธานในพิธเี ปิดสนามกีฬาเทนนิส โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพือ่ ใช้ในการสอน และให้กำ� ลังพล
ใช้เป็นสถานที่ออกก�ำลังกายภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจ�ำวัน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จดั พิธถี วายเครือ่ งสักการะเนือ่ ง
ใน วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในบริเวณโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชา
การป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธรี บั มอบต้นกล้าหญ้าแฝก จาก
ผูอ้ ำ� นวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นครนายก โดยน�ำต้นกล้าหญ้าแฝก จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น มามอบให้โรงเรียนเตรียมทหาร ปลูกบริเวณรอบขอบอ่าง
เก็บน�ำ้ โรงเรียนเตรียมทหาร เพือ่ ป้องกันดินร่วงและยึดหน้าดินไว้ ณ พืน้ ที่ ด้านหน้าเรือหลวงท่าจีน โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลีย้ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการ
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานฯ
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วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตรี ชนินทร์
โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ เป็นประธานในพิธไี หว้ครู เจิมต�ำราเรียน และพิธมี อบรางวัล
การศึกษานักเรียนเตรียมทหาร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
การมอบรางวัลการศึกษาดีเยี่ยม จ�ำนวน ๔ รางวัล ให้แก่ นักเรียน
เตรียมทหาร จีรทีปต์ ดีทั่ว ชั้นปีที่ ๓ (ได้รับรางวัลเหรียญทอง)
นักเรียนเตรียมทหาร ธัชพล เทียนแก้ว ชัน้ ปีที่ ๓ นักเรียนเตรียมทหาร
ภาณุพงศ์ ชาภู่พวง ชั้นปีที่ ๒ และนักเรียนเตรียมทหาร วีรชัย เสงี่ยม
ไพศาลกิจ ชั้นปีที่ ๒ รางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยม จ�ำนวน ๒ รางวัล
ให้แก่ นักเรียนเตรียมทหาร ชลณธาน ค�ำพวง ชัน้ ปีที่ ๓ และนักเรียน
เตรียมทหาร วรปรัชญ์ โปธินนั ท์ ชัน้ ปีที่ ๒ รวมถึง ได้มอบรางวัลอืน่ ๆ
เช่น รางวัลการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รางวัลเรียนดี
เหรียญเงิน และรางวัลโครงงานกลุ่มบูรณาการ เป็นต้น

วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ พลตรี สุชาต สุขสายชล ผูท้ รงคุณวุฒกิ องบัญชาการกองทัพไทย ช่วยราชการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็น
ผูแ้ ทนผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�ำข้าราชการจ�ำนวน ๘๐ นาย เข้าร่วมชมการแสดงโขน เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยคณะครูและ
นักเรียน ศูนย์ศลิ ปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ จัดการแสดง ดนตรีและนาฏศิลปะไทย ประกอบด้วย การบรรเลงวงมโหรี ระบ�ำเบ็ดเตล็ด และ
การแสดงโขน ตอน ทศกัณฐ์ยกรบ – หนุมานชูกล่อง – พระรามคืนนคร ณ ห้องประชุมใหญ่ศนู ย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
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วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.
พลตรี ชนิ น ทร์ โตเลี้ ย ง ผู ้ บั ญ ชาการ
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ร่ ว มพิ ธีเ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล
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
เมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ มีขา้ ราชการร่วมบริจาคโลหิต จ�ำนวน ๑๐ นาย และนักเรียน
เตรียมทหาร จ�ำนวน ๕๒ นาย รวม ๖๒ นาย ได้ปริมาณโลหิต จ�ำนวน ๒๗,๙๐๐ ซีซี

วันที่ ๑๔ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�ำ
นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ เดินทางไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร
ได้เรียนรูห้ ลักการแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รวมทัง้ ได้เรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากพืน้ ทีจ่ ริง ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบล คลองขุด
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผูอ้ �ำนวยการเดินทาง ในการนี้ พลตรี สุชาต สุขสายชล
ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยราชการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการ
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�ำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม
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วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดนักเรียน
เตรียมทหาร จ�ำนวน ๔๗๐ นาย เข้าร่วมพิธเี ปิดกีฬากองทัพไทย ครัง้ ที่ ๔๙ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ และผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เดินทางไปร่วมในพิธีเปิด ซึ่งท�ำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากองทัพบก
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ๖ หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพ
อากาศ และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�ำข้าราชการ ลูกจ้าง
ครอบครัว และนักเรียนเตรียมทหาร จ�ำนวน ๑๒๐ นาย เดินทางไปปฏิบัติธรรมถวายในหลวง-ราชินี ตามโครงการโรงเรียนเตรียมทหาร
ร่วมใจเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พันเอก การุณย์ สุริยวงศ์พงศา
ผู้อ�ำนวยการกองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�ำนวยการเดินทาง

วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดกิจกรรม “รวมพลังปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ
นายพิชัย บุญมี นายอ�ำเภอบ้านนา ร่วมปั่นในครั้งนี้ รวมระยะทาง ๒๒ กม.

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยรางวัล เกียรติยศ ผูบ้ ญ
ั ชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพือ่ หารายได้ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของก�ำลังพลและครอบครัวของโรงเรียนเตรียมทหาร ณ สนามกอล์ฟ คาสคาต้า กอล์ฟคลับ ถนนล�ำลูกกา คลอง ๑๕ อ�ำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก
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ปฏิทินการศึกษา เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙		

- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้ำฝน/ฟังบรรยายธรรม

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙		

- พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙		

- นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการโรงเรียนนายเรือ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙		

- นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ

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�้ำโรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ 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�ำโดย กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ต�ำบลศรีกะอาง
อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ www.facebook.com/afaps05

