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วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร น�าคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 

และชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรุงเทพฯ

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมทหาร

วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐  - ๑๒.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์  โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชาจากกองบัญชาการกองทัพไทย 
ณ หอประชุมนวนครินทร์ โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ  รองเสนาธิการทหาร (๑) เป็นประธาน

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. นาวาเอก กฤษณ์ พิมมานนท์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้น�านักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ไปชมกิจการโรงเรียนนายเรือ เพื่อ
สร้างประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในระดับโรงเรียนเหล่าทัพ ในการเดินทางครั้งนี้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการ
กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ และข้าราชการ จ�านวน ๑๒๐ นาย เข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทิศทางของกองทัพ และการปลูกฝัง 
ค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย โดยเชิญ พันเอก ที่รัก สร้อยนาค ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองกลาง กรมก�าลังพลทหาร มาเป็น
วิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา 
และผ้าอาบน�้าฝน ณ หอประชุมนวนครินทร์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจ�าปี ๒๕๕๙ มีข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร
ทั้ง ๓ ชัน้ปี เข้าร่วมถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบน�า้ฝน โดยม ีพลตร ีชนนิทร์ โตเลีย้ง  ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร เป็นประธานในพิธฯี

เวลา ๑๘.๐๐ น. พลตร ีชนนิทร์  โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ข้าราชการ ลกูจ้าง และ
นักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดเขาคอก จังหวัดนครนายก
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วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ ข้าราชการ และลูกจ้างโรงเรียนเตรียมทหาร จ�านวน ๒๐๐ นาย ร่วมฟังกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตดี๊ดี ชีวีสดใส 
ต้องห่างไกลยาเสพติด (หยุดป่วยเร็ว หยุดแก่ง่าย ด้วยธรรมชาติบ�าบัด)” ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ กองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร 

วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ได้น�านกัเรียนเตรียมทหาร ชัน้ปีที ่๓ 

ไปชมกจิการโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า เพือ่สร้างประสบการณ์และให้ความรู้เกีย่วกับการศึกษาในระดับโรงเรียนเหล่าทพั ในการเดนิทางครัง้น้ี 

พนัเอก ทฤษฎ ีคงชนะ ผูบ้งัคบัการกรมนกัเรยีน โรงเรยีนเตรียมทหาร เป็นผูอ้�านวยการเดนิทาง

วนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. พลตร ีชนินทร์ โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการ
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�านักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปี
ที่ ๓ ไปชมกิจการโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์และให้ความรู้เกีย่วกบัการศึกษาในระดบั
โรงเรยีนเหล่าทพั ในการเดนิทางครัง้น้ี พนัเอก ทฤษฎี 
คงชนะ ผู้บงัคบัการกรมนกัเรยีน โรงเรยีนเตรยีมทหาร 
เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้น�านักเรียนเตรียมทหาร  

ชั้นปีที่ ๓ ไปชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อสร้างประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในระดับ

โรงเรียนเหล่าทัพ ในการเดินทางครั้งนี้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้อ�านวยการเดินทาง
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วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๒๙ ปี เพื่อน้อมร�าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “เตรยีมทหาร
ร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยได้เชิญคุณสันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมผู้ร่วมแสดงจากกรมศิลปากร และหุ่นละครเล็ก
คลองบางหลวง คณะค�านาย มาสาธิตดนตรีไทย การแสดงโขน การแสดงหุ่นละครเล็ก และดุริยางค์สากล เป็นต้น เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ณ หอประชุมนวนครินทร์ โดยมีข้าราชการ ชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ร่วมกิจกรรม จ�านวน
ทั้งสิ้น ๑,๔๒๐ คน โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดโครงการ 
“ร่วมใจสามัคคี ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ณ อาคารศูนย์กีฬา กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งมีพิธีปฏิบัติธรรมสมาทานศีล ๕ โดย
พระอาจารย์จิราศักดิ์ โอภาโส เจ้าอาวาสวัด 
เขาน้อยหินกอง เป็นองค์บรรยายธรรมเจริญจิต
ภาวนา น�าการปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรม 
ในการนีมี้ข้าราชการ ลูกจ้างโรงเรยีนเตรยีมทหาร 
และนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี ร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจ�านวน ๑,๕๐๐ นาย โดยมี พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนางวาสนา โตเลี้ยง ประธานชมรม
แม่บ้านโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ข้าราชการโรงเรยีนเตรยีมทหาร เข้าเฝ้าเพือ่ถวายพระพรชยัมงคลและทลูเกล้าฯ
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า



5จุลสารโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
เตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี ที่ส่งเข้าประกวด และมีพิธีมอบรางวัลเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเตรียมทหารมีเจตคติที่ดีในทางวิทยาศาสตร์ 
และเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนเตรียมทหาร โดยมี พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธาน
ในพิธีฯ ณ อาคาร ๒๑ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดกิจกรรมถวายพระพร 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้มีข้าราชการ 

ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถงกองบัญชาการ และห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี พันเอก ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ 

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�านักเรียนเตรียมทหาร จ�านวน ๒๙๓ นาย 

เข้าร่วมริว้ขบวนอญัเชญิเครือ่งราชสักการะและจดุเทยีนชยัถวายพระพร เนือ่งในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วนัที ่๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๔๕ น. พลตร ีชนินทร์ โตเลีย้ง ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกันประเทศ 

ร่วมวางพานพุ่มในนามโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน ๙๕ รูป  

ณ ถนนหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย/พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย พิธีวางพานพุ่มถวาย

เครื่องราชสักการะ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ นก ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
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วันที่ ๖ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ น�านักเรียนเตรียมทหาร 
ชั้นปีที่ ๒ จ�านวน ๖๐๕ นาย เดินทางไปชมกิจการ
ประกอบการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา, 
สุรินทร์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด 
และขอนแก่น เพือ่ให้นักเรียนเตรียมทหารได้เรียนรู้การ
ใช้ชีวิตจากสถานการณ์จริง และได้ศึกษาภูมิประเทศ
ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พันเอก 
ทฤษฎี คงชนะ ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียน 
เตรียมทหาร เป็นผู ้อ�านวยการเดินทาง ในการนี้ 
นาวาเอก กฤษณ์ พิมมานนท์ รองผู ้บัญชาการ 
โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้
เดินทางไปตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๙

วนัที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรอืเอก ยทุธนา ฟักผลงาม ทีป่รึกษากองบญัชาการ
กองทัพไทย ขอให้โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมจัดการแข่งขันเรือใบ 
บังคับวิทยุเฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการ Queen Regatta เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชนินีาถ ณ สระน�า้โรงเรยีนเตรียมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ โดยม ีพลตร ีชนนิทร์ 
โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ ได้จัดการแข่งขันว่ายน�้า “โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ 

ครั้งที่ ๑๕” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นกองทุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของนักเรียน

เตรยีมทหาร และเพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนัดรีะหว่างโรงเรียนเตรยีมทหาร 

กับประชาชน ชมรม และสโมสรว่ายน�้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมี พลตรี ชนินทร์ 

โตเล้ียง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ 

และนาวาเอก วิฑูรย์ ยมะสมิต ผู้อ�านวยการกองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร 

เป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดการ

แข่งขัน มีชมรมและสโมสร

ว่ายน�า้ต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ จ�านวน 

๗๗ ทมี ส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วม

การแข่งขันทั้งสิ้น ๖๓๔ คน ณ 

สระว่ายน�้าโรงเรียนเตรียมทหาร 
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วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพและ

สงบน่ิง ร่วมจติอธิษฐาน ๑ นาท ีเนือ่งในวนัสนัตภิาพสากล ๒๕๕๙” เพือ่เป็นการกระตุ้นจติส�านกึของข้าราชการและนกัเรยีนเตรยีมทหาร 

ให้เหน็ความส�าคัญของสันตภิาพ และเป็นการเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ด้วยการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกัน โดยมี พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีอ�าลาชีวิตราชการและ

ลูกจ้างประจ�าเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างประจ�าเกษียณอายุราชการ ผู้ที่ลาออกตามโครงการลาออก

ก่อนเกษียณอายุราชการ รวมจ�านวน ๒๘ นาย ณ หอประชุมนวนครินทร์ และในเวลา ๑๘.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหารจัดงานเลี้ยงพิธี

อ�าลาชีวิตราชการและลูกจ้างประจ�าเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ สโมสรนักเรียนเตรียมทหาร โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง 

เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดนักเรียนเตรียมทหาร 

ชั้นปีที่ ๒, ๓ จ�านวน ๑๔๒ นาย โดยจัดเป็นกองพันสวนสนาม ๑ กองพัน ร่วมในพิธีเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ประจ�าปี ๒๕๕๙ 

ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. กองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอภิปราย เรื่อง 

“ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับงูและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัด” ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนเตรียมทหาร ณ หอประชุม

นวนครินทร์ โดยมี นาวาอากาศเอก พิบูลย์ วรวรรณปรีชา เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ
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ปฏิทินการศึกษา  เดือนตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๙

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ 

    เข้าค่ายอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย ๑/๒ 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - การบรรยายพิเศษ (จิตวิญญาณทางทหาร) ณ หอประชุมนวนครินทร์                                                                                                  

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ - พิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ - การแข่งขันต่อเลขค�านวณ “เตรียมทหารเอแม็ทเกม” ณ ส่วนการศึกษา 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 

๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ฝึกเดินทางไกล - พักแรม 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ - พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ๑๐ สถาบัน

๓๑ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - การแข่งขันกีฬาภายใน รร.ตท.

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ (ตอน ๑ - ๙) ทัศนศึกษา 

    ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และท้องฟ้าจ�าลอง รังสิต

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ (ตอน ๑๐ - ๑๘) ทัศนศึกษา 

    ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และท้องฟ้าจ�าลอง รังสิต

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ตัวแทนนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒, ชั้นปีที่ ๓ จ�านวน ๔๐ นาย 

    ทัศนศึกษาดูงานวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี      

๒๑ - ๒๒, ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - นักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ชั้นปี สอบกลางภาคเรียนที่ ๒

๒๖ - ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ - แข่งขัน A-Math รายการ ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ 

    ครั้งที่ ๒๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา บางนา

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - กีฬาประเพณี โรงเรียนเตรียมทหาร - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

    ครั้งที่ ๓๓

๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ - นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ฝึกภาคทะเล

จุลสารโรงเรียนเตรียมทหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารให้แก่ศิษย์เก่าเตรียมทหาร  

ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร และประชาชนทั่วไป 

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

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


