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วิสัยทัศน์ รร.ตท.

เป็นสถาบันหลักของชาติ ในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร

ให้มีความเป็นผู้น�าและเป็นเลิศทางวิชาการ ในระดับมัธยมศึกษาชั้นน�าของประเทศ 

เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและระดับสากล

ปรัชญา รร.ตท.

สามัคคี  ความรู้  คู่คุณธรรม

ปณิธาน รร.ตท.

ผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความสามัคคี เป็นผู้น�า

มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ มีวินัย ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์

และมีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อศึกษาต่อใน รร.จปร., รร.นร., รร.นนก. และ รร.นรต. 

ได้อย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์ นตท.

สุภาพบุรุษผู้น�า มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พร้อมศึกษาต่อ รร.จปร., รร.นร., รร.นนก. และ รร.นรต.

เอกลักษณ์ รร.ตท.

สถาบันที่หล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหาร ให้เป็นสุภาพบุรุษผู้น�า

มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พร้อมศึกษาต่อ รร.จปร., รร.นร., รร.นนก. และ รร.นรต.

จัดท�าโดย

กองยุทธการและการข่าว

กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร)

วิสัยทัศน์ รร.ตท.

เป็นสถาบันหลักของชาติ ในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร

ให้มีความเป็นผู้น�าและเป็นเลิศทางวิชาการ ในระดับมัธยมศึกษาชั้นน�าของประเทศ 

เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและระดับสากล

ปรัชญา รร.ตท.

สามัคคี  ความรู้  คู่คุณธรรม

ปณิธาน รร.ตท.

ผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความสามัคคี เป็นผู้น�า

มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ มีวินัย ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์

และมีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อศึกษาต่อใน รร.จปร., รร.นร., รร.นนก. และ รร.นรต. 

ได้อย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์ นตท.

สุภาพบุรุษผู้น�า มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พร้อมศึกษาต่อ รร.จปร., รร.นร., รร.นนก. และ รร.นรต.

เอกลักษณ์ รร.ตท.

สถาบันที่หล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหาร ให้เป็นสุภาพบุรุษผู้น�า

มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พร้อมศึกษาต่อ รร.จปร., รร.นร., รร.นนก. และ รร.นรต.

จัดท�าโดย

กองยุทธการและการข่าว

กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร)

สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม
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คู่มือนักเรียนเตรียมทหาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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คู่มือนักเรียนเตรียมทหาร

สเจ สรูปภาโว สุทสฺสนี โสภโณ สุธมฺโม ปฏิรูโป 

สพฺเพ ชนา 

จิรฏฺฐิติกกาเล ถาวรโต กายสุขี โหนฺติ มโนรมฺมา

ถ้าหากภาพรวม สวยงาม ถูกต้อง เหมาะควร

ทุกคนทุกหมู่เหล่า

จะได้รับความสุขกาย สบายใจ อย่างถาวร ในระยะยาว
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คู่มือนักเรียนเตรียมทหาร

พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

พระราชทานแก่ นักเรียนเตรียมทหาร

...............................

นักเรียนเตรียมทหาร ก็จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชา 

ในวันหนึ่งข้างหน้า การอันใดที่เริ่มต้นด้วยดี ก็ย่อมมีหวังอยู่มากท่ีจะเจริญวัฒนา 

ไปด้วยด ีฉะน้ันนักเรยีนท้ังหลายจงตัง้ปณธิานเสยีตัง้แต่บดันี ้ให้ส�านกึในหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบท่ีจะต้องรับ มั่นอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด รู้จักเสียสละ 

ซื่อตรง อดทน ไม่ย่อท้อต่อความล�าบาก พากเพียรศึกษา ทั้งในด้านวิทยาการ และ

ในทางปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอน เพื่อจะได้เป็นคุณประโยชน์ และเป็น

ก�าลังแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

      

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

 วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๓
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คู่มือนักเรียนเตรียมทหาร

โอวาทของ
พลตรี ปิยะ  สุวรรณพิมพ์

มอบแก่ นักเรียนเตรียมทหาร

น�้าท่ีรวมก�าลังกันไหลทางเดียวเป็นน�้าเชี่ยวมีแรงมาก สามารถพัดพา 

สิ่งกีดขวางให้หักพังและลอยไปตามกระแสของมัน การรวมกัน แห่งก้อนอิฐ ปูน 

ทราย และน�้าท�าให้เป็นตัวตึกและถนนที่สง่างามทนทาน ก่อให้เกิดประโยชน ์

มากหลาย โดยท�านองเดียวกันนี้ความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของหมู่คณะ 

ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งพลัง และความส�าเร็จ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายต่าง ๆ 

ได้ ยิ่งกว่านั้นความสามัคคียังเป็นบ่อเกิดแห่งอ�านาจและความผาสุก หมู่ใดคณะใด

ขาดสามคัคธีรรม หมู่นัน้คณะนัน้กพ็ลนัอ่อนแอกะปลกกะเปลีย้ลง เสมอืนประหนึง่

ร่างกายที่อ่อนแอเป็นทางมาของโรคได้โดยง่ายฉะนั้น

นักเรียนเตรียมทหารควรระลึกอยู่เสมอและจักต้องไม่ลืมสถาบัน 

ของตน โรงเรียนเตรียมทหารเป ็นสถาบันแห่งแรกท่ีนักเรียนก้าวเข ้ามา 

ในชีวิตทหารผู้มีหน้าที่เป็นรั้วของแผ่นดิน ป้องกันราชอาณาจักรอันเป็นท่ีรัก และ

หวงแหนของเรา เป็นทีส่�าหรบัปลกูฝังนกัเรยีนให้เป็นทหารทีด่ขีองชาต ิเป็นประดจุ

กระถางเพาะปลูกไม้อ่อน เพื่อให้มีก�าลังพอที่จะย้ายลงดิน ให้บังเกิดความเจริญ

งอกงามมีความมั่นคงในโอกาสต่อไป การศึกษาในสถาบันแห่งนี้จะเป็นการศึกษา

วิชาการเบื้องต้นแต่ก็เป็นพื้นฐานที่หาศึกษาได้ยากในที่อื่น นักเรียนย่อมประจักษ์

ความจริงข้อนี้ด้วยตนเองอยู่แล้วทุกคน
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อนาคตเป็นสิ่งส�าคัญมาก ผู้มุ่งหวังให้อนาคตรุ่งโรจน์จะต้องท�าปัจจุบัน

ให้ดีเสียก่อน เพราะงานวันน้ีจะต้องมีผลในวันหน้า และวันนี้จะกลายเป็นอดีต 

ของวันหน้า ผู้ที่ท�าปัจจุบันให้ดีจึงช่ือว่าสร้างอนาคตให้ดีสร้างอดีตให้งามพร้อม ๆ 

กันไป การสร้างชีวิตเป็นเรื่องยากแต่ไม่เกินความสามารถของนักเรียนเตรียมทหาร

ผู้ตั้งใจท�าอย่างจริงจังไปได้แน่นอน ชีวิตอยู่ด้วยการต่อสู้ ผู้ที่ต่อสู้ได้มากและดีย่อม

จะน�าชีวิตขึ้นสูง แต่จะต้องเผชิญเรื่องยากเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งให้ชีวิตของตนสูงขึ้น 

จึงต้องไม่กลัวเรื่องยาก ขอให้นักเรียนเตรียมทหารที่รักของข้าพเจ้าทุกคน จงระลึก

อยู่เสมอว่ายิ่งยากยิ่งดี เพราะมีคนท�าได้น้อย พระพุทธเจ้าบรมศาสดาของเรา 

ตรัสไว้ว่า

ท�าสิ่งซึ่งบุคคลอื่นท�าได้โดยยาก

อดทนต่อสิ่งซึ่งบุคคลอื่นอดทนได้โดยยาก

เสียสละสิ่งซึ่งบุคคลอื่นเสียสละได้โดยยาก

ชนะสิ่งซึ่งบุคคลอื่นชนะได้โดยยาก

ย่อมได้รับสิ่งซึ่งบุคคลอื่นรับได้โดยยาก 

เช่นเดียวกันชีวิตของผู้น�าที่รุ่งโรจน์ต้องผ่านความยากล�าบากมาแล้ว 

ทั้งนั้น     

 

 (ลงชื่อ) พลตรี ปิยะ สุวรรณพิมพ์ 

 ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

 ๑๙ ก.พ. ๐๘
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กองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร

 พลตรี กนกพงษ์  จันทร์นวล

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

พันเอก รวิศ  รัชตะวรรณ 

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (๑)

นาวาเอก สุรสิทธิ์  แสนคราม

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (๒)

นาวาอากาศเอก อติรวิชช์  ไพจิตร

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (๓)

พันต�ารวจเอก สิริชัย สิต  ทรัพย์ประเสริฐ

รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเตรียมทหาร
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ฝ่ายเสนาธิการ โรงเรียนเตรียมทหาร

พันเอก วันฉัตร  แสงสว่าง

เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร

  นาวาอากาศเอก ณภัทร  ชนะสิทธิ์

หัวหน้ากองก�าลังพล      

กองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร

พันเอก สราวุฒิ  กันเอี่ยม

รองเสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร

นาวาเอก ก�าจัด  แนวบุตร

หัวหน้ากองยุทธการและการข่าว

กองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร

นาวาเอก บุญชัย  ขจรราช

หัวหน้ากองส่งก�าลังบ�ารุง 

กองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร

พันเอก กนก  เนตรแพ

หัวหน้ากองกิจการพลเรือน

กองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร



8

คู่มือนักเรียนเตรียมทหาร

หน่วยขึ้นตรง โรงเรียนเตรียมทหาร

พันเอกหญิง วิลาสินี  ลีลาพฤทธิ์ 

รองผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา

พันเอก ยุทธนา  สุนทรมณี

ผู้บังคับการกรมนักเรียน

พันเอก เผ่าพันธุ์  เจนนุวัตร

ผู้อ�านวยการกองวิชาทหาร

พันเอก มาฆะ  ดารายน 

ผู้อ�านวยการกองพลศึกษา

พันเอก ชนุตร์พันธ์  วชราภรณ์พินทุ 

ผู้อ�านวยการกองสถิติและประเมินผล

พันเอก อรรถสิทธิ์  สิทธิถาวร

ผู้อ�านวยการกองแพทย์
พันเอก ธนากร  อินอ่อน

ผู้อ�านวยการกองสนับสนุน

พันตรี นุติธวัช  โตศักดิ์

ผู้บังคับกองร้อยบริการ
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กองวิชาส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร

 พลตรี กนกพงษ์  จันทร์นวล

ผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา 

พันเอก วิชัย  เสริมบุญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา

นาวาอากาศเอก พีรณัฐ  อรุณไชย

อาจารย์ที่ปรึกษา                                 

 พันเอกหญิง วิลาสินี  ลีลาพฤทธิ์ 

รองผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา

นาวาอากาศเอกหญิง อรุณศรี  รักษ์มณี

อาจารย์ที่ปรึกษา

พันเอกหญิง สมใจ  เกษเกษม 

อาจารย์ที่ปรึกษา

พันเอกหญิง ปิยภรณ์  ธนานิธิศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
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กองวิชาส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร

นาวาอากาศเอก อภัยวงศ์  ค�าเพชร

ผู้อ�านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์    

พันเอก จิโรจน์  นาคจีน                                                

ผู้อ�านวยการกองวิชาภาษาไทย

นาวาอากาศเอก ปริญญา  อนุศาสนนันท์

   ผู้อ�านวยการกองวิชาสังคมศาสตร์

พันเอก วินัย  ปิยศุภกรวนิช

ผู้อ�านวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์

พันเอกหญิง ฉัตราภรณ์  พลมณี                          

ผู้อ�านวยการกองวิชาภาษาต่างประเทศ

นาวาอากาศเอก วิพล  สุขวิลัย

ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

และมาตรฐานการศึกษาทหาร
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กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร

พันเอก ยุทธนา  สุนทรมณี

ผู้บังคับการกรมนักเรียน

นาวาเอก วีระศักดิ์  ฟักศรี

รองผู้บังคับการกรมนักเรียน (๑)
นาวาอากาศเอก นิรัชร  ธีรอ�าพน

รองผู้บังคับการกรมนักเรียน (๓)

พันต�ารวจเอก ตติยเดช  ธรรมโชติ

รองผู้บังคับการกรมนักเรียน (๒)
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หน่วยขึ้นตรง กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร

พันโท ไพศาล  อุปพรรณ์

ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ ๑

นาวาอากาศโท ชิดพล  อุไรพงษ์

ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ ๓

นาวาโท ดิฐพัฒน์  โลหิตกาญจน์

ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ ๒

พันต�ารวจโทพิสิษฐ์สรรค์  ศรีสองเมือง

  ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ ๔
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โอวาทของ ผบ.รร.ตท.

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นักเรียนเตรีมทหาร รุ่นท่ี ๖๓  

ทกุนายสูร้ั่วโรงเรียนเตรยีมทหาร กระผมขอชืน่ชมทกุนายท่ีได้ผ่านการสอบคดัเลอืก

อย่างเข้มข้นจากโรงเรยีนเหล่าทพั และโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ เข้ามาเป็นนกัเรยีน

เตรียมทหาร รุ่นที่ ๖๓ ได้ในวันนี้ 

โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันหลักที่เปรียบเสมือนประตูด่านแรก

ของนายทหาร นายต�ารวจ ของกองทัพและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ก่อก�าเนิด 

ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยจุดประสงค์ส�าคัญคือ การให้นายทหาร นายต�ารวจ 

ชั้นสัญญาบัตร ได้เรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่เยาว์วัย ได้รับการปลูกฝัง ให้มีความรักความ

สามัคคี เป็นพลังในการท�างานด้านความมั่นคงร่วมกัน เพื่อชาติบ้านเมืองอันเป็น

ที่รักยิ่ง ซ่ึงงานด้านความมั่นคงของชาตินั้นเป็นงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ มีความวิริยะอุตสาหะ อดทนต่อความยากล�าบาก มีความเสียสละ

อย่างสูง และมีอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด 

ตามปรัชญาของโรงเรียนเตรียมทหาร คือ สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม 

การศกึษาในโรงเรยีนเตรยีมทหาร เป็นการเตรียมความพร้อม ท้ังร่างกาย 

จิตใจ และสติปัญญา เพื่อการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อย

ต�ารวจ ดังนั้นการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหารแห่งนี้ จึงมิได้เป็นการเล่าเรียน 

ตามปกติธรรมดา ดังเช่นที่นักเรียนเคยเรียนมา ที่นี่นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝน

ทกัษะต่าง ๆ  เพิม่เตมิมากขึน้กว่าปกต ิเพือ่สร้างคณุลกัษณะ บคุลกิ ท่าทาง ร่างกาย 

และสติปัญญา ให้พร้อมที่จะเป็น นายทหาร นายต�ารวจ ที่สง่างามและทรงคุณค่า

ของประเทศชาต ิเป็นทีเ่ชือ่มัน่ของผูบ้งัคบับญัชาและประชาชนทัว่ไป ในการปฏบิตัิ

หน้าที่ส�าคัญ ด้านความมั่นคงด้วยความภาคภูมิใจ น�ามาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียง 

แก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล ดังนั้นขอให้นักเรียนได้ใช้ความตั้งใจ ความพยายาม 

อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อก้าวผ่านอุปสรรระหว่างการฝึกอบรมต่าง ๆ ไปได้

เหมือนดังนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่ที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นจ�านวนมาก 
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 สุดท้ายน้ี ผมขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดวงพระ

วิญญาณแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดชะพระบารมีแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดดล

บันดาลพระราชทานพรให้นักเรียน เตรียมทหารทุกคน จงประสบความสุข ความ

ส�าเร็จ ตามความประสงค์ ทุกประการ

    พลตรี 

 (กนกพงษ์ จันทร์นวล) 

   ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 

  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   

 ๑๘ กรกฏคม ๒๕๖๓
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สารบัญ
เรื่อง  หน้าที่

ค�าน�า   ๑๗

ประวัติและความเป็นมา โรงเรียนเตรียมทหาร ๑๘

ภารกิจและการจัดส่วนราชการ ๒๒

ผังการจัดส่วนราชการ ๒๕

ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ๒๖

การปกครองบังคับบัญชา ๓๐

ระบบนักเรียนใหม่ ๓๑

ระบบเกียรติศักดิ์ ๓๗

ระบบอาวุโส  ๓๙

ผังแสดงพื้นที่หวงห้าม ๔๐

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๔๑

เกณฑ์การจบหลักสูตร รร.ตท. ๔๒

การเรียนซ�้าชั้น ๔๓

การเลื่อนชั้น  ๔๓

รางวัลการศึกษา ๔๓

รางวัลลักษณะทหาร ๔๔

รางวัลการกีฬา ๔๕

การพักการศึกษา และการถอนทะเบียนจากความเป็น นตท.  ๔๖

การชดใช้ค่าเสียหายเมื่อพ้นสภาพจากความเป็น นตท. ๔๙

ระเบียบปฏิบัติประจ�า ๔๙

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๕๔

การบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล ๕๕

การจัดระเบียบห้องนอน นตท. ๖๑
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สารบัญ
เรื่อง  หน้าที่

เครื่องแต่งกายของ นตท. ๖๖

การลาและการออกนอกบริเวณ ๗๑

การเยี่ยมญาติ  ๗๑

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ นตท.  ๗๒

การขึ้นทะเบียนทหารกองประจ�าการของ นตท. ๗๘

การลงทัณฑ์ และการตัดคะแนนความประพฤติ ๘๐

อ�านาจการลงทัณฑ์ ๘๗

เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ ๘๘

ภาคผนวก   ๙๔
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ค�าน�า

โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม การจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร มีระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี เทียบเท่ากับการ

จดัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ชัน้ปีที ่๕-๖ ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มีภารกิจส�าคัญ ในการให้การฝึก ศึกษา อบรมนักเรียนเตรียมทหารให้มีความรู้  

ความสามารถ มีลักษณะทหาร และทัศนคติพื้นฐาน ตลอดจนคุณสมบัติอยู่ใน

มาตรฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.), 

โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.), โรงเรียนนายเรืออากาศอากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

(รร.นนก.) และโรงเรียน

นายร้อยต�ารวจ (รร.นรต.) โรงเรียนเตรียมทหาร จึงเป็นสถาบัน 

แห่งแรกของชีวิตนักเรียนทหาร-ต�ารวจ ซึ่งมีระบบการศึกษาการปกครองบังคับ

บัญชา ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ และแบบธรรมเนียม แตกต่างจากสถาบันการ

ศึกษาในระดับเดียวกันโดยทั่วไป

หนังสือคู่มือนักเรียนเตรียมทหารเล่มนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อแนะน�า โรงเรียน

เตรียมทหารในเรื่องของการจัดการฝึก ศึกษา ระเบียบ และเรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียน

เตรียมทหารควรทราบ เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติตน ตลอดจนเป็นหลักฐาน

อ้างอิง และการใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน ์

ในการสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการ ในการเปลี่ยนสถานะนักเรียนพลเรือนให้

เป็นนักเรียนทหาร-ต�ารวจ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหาร 

พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดี เมื่อนักเรียนเตรียมทหารเกิดมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจใน

แนวทางปฏิบัติ  

 โรงเรียนเตรียมทหาร

  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  กรกฎาคม ๒๕๖๓
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ประวัติและความเป็นมา โรงเรียนเตรียมทหาร

กระทรวงธรรมการ ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ ฉบับพุทธศักราช 

๒๔๗๙ ซึ่งให้ยุบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ และ ๘ จากสายสามัญศึกษา และจัดการ

ศึกษาสายอาชีวศึกษาต่อเนื่องกับสายสามัญศึกษา ดังนั้น สถาบันช้ันอุดมศึกษา 

ต่าง ๆ จึงต้องจัดต้ังโรงเรียนเตรียมของตนเอง โดยใช้เวลา ๒ ปี และมีหลักสูตร 

เทียบเท่าชั้น ม.๗ และ ม.๘ เดิมโรงเรียนเตรียม นายร้อยและโรงเรียนเตรียม 

นายเรือ จึงได้ก�าเนิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๑ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ

เพื่อให้นักเรียนเตรียมของแต่ละเหล่าทัพ มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะ

ทหารอยู่ในมาตรฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบก (โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า : รร.จปร. ปัจจุบัน) และโรงเรียนนายเรือได้ ภายหลังได้

จดัตัง้โรงเรียนเตรียมนายเรอือากาศ (โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช 

: รร.นนก. ปัจจุบัน) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙

ตามมติสภากลาโหม ครั้งที่ ๕/๒๕๐๐ ให้รวมโรงเรียนเตรียมของ  

๓ เหล่าทพัไว้ ณ ทีแ่ห่งเดยีวกนั ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความสามัคคซีึง่กนัและกนั ระหว่าง

นายทหาร ทั้ง ๓ กองทัพ และเพื่อประหยัดงบประมาณ โรงเรียนเตรียมทหารจึงได้

ก่อก�าเนิดข้ึน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑ โดยรวมเอากิจการ ผู้บังคับบัญชา  

ครู อาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ แห่ง มาร่วมปฏิบัติงานท่ี รร.จปร. 

เป็นการชัว่คราว รวมทัง้กรมต�ารวจในสมยันัน้ ได้ตระหนกัถึงความส�าคญัในการรวม

โรงเรยีนเตรียมของเหล่าทพั ทีก่่อให้เกดิความสามคัค ีจงึขอให้โรงเรยีนเตรยีมทหาร 

เตรียมก�าลังพล เพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (รร.นรต.) ด้วย จนกระทั่ง 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ ถนนพระราม ๔ ลุมพินี 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ แผนการศึกษาของชาติได้เปลี่ยนแปลง การศึกษา

ระดับมัธยมปลายจาก ๒ ปี เป็น ๓ ปี กระทรวงกลาโหม และด้วยความตกลงกับ

กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรเปลีย่นระบบการศกึษาของ โรงเรยีน

เตรียมทหาร และต�ารวจเสียใหม่ โดยให้รับนักเรียนที่ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวง กลาโหมก�าหนด เข้าศึกษาเป็นเวลา ๑ ปี  

ต่อจากนั้นจึงแยกไปศึกษาต่อใน รร.จปร., รร.นร., รร.นนก. อีก ๔ ปี และ รร.นรต.  
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อีก ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นมา และในปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้รับ

นกัเรียนแพทย์ทหาร ชัน้ปีที ่๑ ของวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า เข้าศึกษา

และพักประจ�า ในโรงเรยีนเตรยีมทหารด้วย จนกระทัง่ปีการศกึษา ๒๕๓๐ กระทรวง

กลาโหม ได้ปรับปรุงรูปแบบการศึกษาของโรงเรียนนายทหาร นายต�ารวจ โดยให้ 

รร.ตท. รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ

กระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาเป็นเวลา ๒ ปี เมื่อจบแล้วจึงส่งตัวไปศึกษาต่อ 

ใน รร.จปร., รร.นร., รร.นนก. เป็นเวลา ๕ ปี และ รร.นรต. เป็นเวลา ๔ ปี 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมทหารได้ย้ายที่ตั้งจากเดิมที่ ถนน

พระราม ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปอยู่ ณ ที่ตั้งใหม่ ต�าบล 

ศรีกะอาง อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จนถึงปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้โรงเรียนเตรียมทหาร 

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเดิมใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ชั้นปี เป็นใช้ระยะเวลาศึกษา 

๓ ชัน้ปี เพือ่ให้สอดคล้องกับการปฏิรปูการศกึษาของชาต ิและเป็นไปตามหลกัสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา 

กองบัญชาการทหารสูงสุด (บก.สส.) ได้ออกค�าสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๑๖๑/๔๖ ลงวันที่  

๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ ให้โรงเรียนเตรียมทหาร ใช้หลักสูตร “โรงเรียนเตรียมทหาร 

พุทธศักราช ๒๕๔๖” ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ และปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�าหรับ 

นตท. รุ่นที่ ๕๑-๕๔ ต่อมามีการจัดท�าหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช 

๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเริ่มใช้กับนักเรียน เตรียมทหาร 

รุ่นที่ ๕๕   

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) โดย ผู้บัญชาการ

ทหารสงูสุด (ผบ.ทสส.) ได้มปีระกาศ งดรบั นตท. เป็นเวลา ๑ ปี เพือ่ท�าการปรบัปรงุ

หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นหลักสูตร โรงเรียน

เตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยรับนักเรียนที่

ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) เข้าศึกษา เป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  

๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๖๐) เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
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โรงเรียนเตรียมทหาร ใช้ค�าย่อว่า “รร.ตท.” ใช้ค�าภาษาอังกฤษว่า 

“Armed Forces Academies Preparatory School” ย่อว่า “AFAPS” นักเรียน

เตรียมทหาร ใช้ค�าย่อว่า “นตท.” และใช้ภาษาอังกฤษว่า Pre-Cadet ซึ่งมีค�าย่อว่า 

"Pre-CDT"
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"ติรตเน สกรฏฺเฐ จ สมฺพ�เส จ มมายน� สกราโชชุจิตฺตญฺจ สกรฏฺฐภิวฑฺฒน�"

"ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี 

ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี

มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี

ย่อมเป็นเครื่องท�าให้รัฐของตนเจริญยิ่ง"
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ภารกจิและการจดัส่วนราชการ

1. ภารกจิ

 มีหน้าท่ี ปกครองบังคับบัญชา และให้การศึกษาอบรม นตท.  

ในด้านพทุธพสิยั จติพสัิย ทกัษะพิสยั กบัวิชาทหาร และวชิาต�ารวจ เพือ่ให้เป็นผูท่ี้ 

มคุีณสมบตัแิละทศันคติพ้ืนฐาน พร้อมทีจ่ะพฒันาตนเองให้เป็น ผูท้ีม่คีวามก้าวหน้า

ทั้งในด้านความรู้ อุปนิสัย และคุณสมบัติของผู้น�าหน่วย มีผู้บัญชาการโรงเรียน

เตรยีมทหาร (ผบ.รร.ตท.) เป็นผูบ้งัคับบญัชา รบัผดิชอบ

2. การจดัส่วนราชการ

 รร.ตท. เป็นส่วนราชการขึ้นตรง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

กองบัญชาการกองทัพไทย (สปท.บก.ทท.) แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๙ หน่วย 

ขึน้ตรง ดงันี้

 ๒.๑ กองบัญชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร (บก.รร.ตท.) มีหน้าที่ 

วางแผน อ�านวยการประสานงาน และบริหารงานให้เป็นไปตามภารกจิของ รร.ตท. 

และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งด�าเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การเงิน  

การสวัสดกิาร การสารนเิทศ และการรักษาความปลอดภยั มี ผบ.รร.ตท. เป็นผูบั้งคบั

บญัชารบัผดิชอบ

 ๒.๒ ส่วนการศกึษา (สกศ.รร.ตท.) มหีน้าที ่ให้การศกึษาตามหลกัสตูร 

รร.ตท. ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาควิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(มัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖) สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง

ศกึษาธกิาร รวมทัง้ด�าเนนิการวดัผล การเรยีน ตามระเบยีบการวดัผลฯ เพือ่ให้ นตท. 

มคีวามรูค้วามสามารถ ทีจ่ะเข้าศึกษาต่อ ใน รร.จปร., รร.นร., รร.นนก. และ รร.นรต. 

รวมทัง้พิจารณาเสนอแนะปรบัปรงุการศกึษาภาควชิาการ มผีูอ้�านวยการ ส่วนการ

ศกึษา (ผอ.สกศ.รร.ตท.) เป็นผูบ้งัคับบญัชารับผิดชอบ

 ๒.๓  กรมนักเรียน (กรม นร.รร.ตท.) มหีน้าท่ี ปกครองบังคับบัญชา 

ท�าการฝึกอบรมนิสัย อุปนิสัย วินัย จิตวิทยา และการน�าทหาร แบบธรรมเนียม 

ทหาร-ต�ารวจ เบือ้งต้น ให้แก่ นตท. มผู้ีบงัคับการกรมนักเรยีน (ผบ.กรม นร.รร.ตท.) 

เป็นผู้บงัคบับญัชารบัผดิชอบ  
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 ๒.๔  กองวิชาทหาร (กวท.รร.ตท.) มีหน้าท่ี ให้การฝึกศึกษา  

วชิาทหาร-ต�ารวจเบ้ืองต้น เกีย่วกับวชิาทหารทัว่ไป วิชายทุธวธีิ และวชิา อาวุธศกึษา 

แก่ นตท. ตามหลกัสูตร รร.ตท. ด�าเนินการวดัผล การเรยีนให้เป็นไปตามระเบียบการ

วดัผลของ รร.ตท. รวมทัง้การจัดท�าข้อมลูข้อเสนอแนะ เพือ่การปรบัปรงุการเรยีน  

การสอน การฝึกวิชาทหาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ�านวยการกอง 

วชิาทหาร (ผอ.กวท.รร.ตท.) เป็นผูรั้บผดิชอบ

 ๒.๕  กองพลศึกษา (กพล.รร.ตท.) มีหน้าที่ สอนวิชาพลศึกษา  

วิชาสขุศกึษา และวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา ทัง้ทางทฤษฎ ี และการปฏบัิต ิ รวมท้ัง

กิจกรรมชมรม การทดสอบสมรรถภาพทางกาย นตท. เพื่อเสริมสร้างให้ นตท.  

มสีขุภาพและพลานามยัสมบรูณ์ มนี�า้ใจเป็นนักกฬีา กบัด�าเนนิการด้านกฬีาท้ังปวง  

ม ีผูอ้�านวยการกองพลศึกษา (ผอ.กพล.รร.ตท.) เป็นผูบั้งคบับัญชา

 ๒.๖ กองสถติิและประเมนิผล (กสป.รร.ตท.) มหีน้าท่ี รวบรวมข้อมูล

ทางสถติ ิ วเิคราะห์ วิจัย และประเมินผลการศึกษาของ นตท. รวมทัง้การสอนการ

ศึกษาเพิ่มเติม และการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตลอดจนการทะเบียนประวัติที่

เกีย่วข้อง และกจิการห้องสมดุ มผีูอ้�านวยการ กองสถิต ิและประเมนิผล (ผอ.กสป.

รร.ตท.) เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบ

 ๒.๗ กองแพทย์ (กพท.รร.ตท.) มหีน้าที ่ด�าเนนิการเก่ียวกับการรกัษา

พยาบาล และการเวชกรรมป้องกัน มีผู้อ�านวยการกองแพทย์ (ผอ.กพท.รร.ตท.)  

เป็นผู้บงัคบับญัชารบัผดิชอบ

  ๒.๘ กองสนับสนุน (กสน.รร.ตท.) มีหน้าที่ ด�าเนินการสนับสนุน  

ที่เกี่ยวกับการพลาธิการ การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนส่ง เครื่องช่วยฝึก  

มผีูอ้�านวยการกองสนับสนุน (ผอ.กสน.รร.ตท.) เป็นผู้บังคบับัญชารบัผดิชอบ

 ๒.๙ กองร้อยบริการ (ร้อย.บร.รร.ตท.) มีหน้าท่ี ด�าเนินการ 

เกีย่วกบั การธรุการ การก�าลงัพล และการส่งก�าลงับ�ารุง หมวดบรกิาร มหีน้าท่ีด�าเนนิ

การเกีย่วกบั การบริการ การระวงัป้องกนั การรักษาการณ์ และปฏบัิติภารกจิอ่ืนตาม

ทีไ่ด้รบัมอบหมาย มีผูบั้งคับกองร้อยบรกิาร (ผบ.ร้อย.บร.รร.ตท.) เป็นผูร้บัผดิชอบ
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 ๒.๑๐ กองเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (อตัราเพือ่พลาง) 

(กทส.รร.ตท. (อตัราเพือ่พลาง)) มหีน้าที ่ในการปฏบิติังานเกีย่วกับระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบสือ่สารโทรคมนาคม และอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่สนบัสนนุ

การปฏบิตัภิารกจิทัง้ปวง และสนบัสนนุระบบการบงัคบับญัชา รวมถงึการก�าหนด

ความต้องการการเกบ็รกัษา การแจกจ่าย การจ�าหน่ายการซ่อมบ�ารงุสายคอมพวิเตอร์ 

สายสือ่สารและอเิลก็ทรอนิกส์
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ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

กองบัญชาการ
 ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (ผบ.รร.ตท.)
  พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล
 รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (รอง ผบ.รร.ตท. (1))
  พันเอก รวิศ รัชตะวรรณ
 รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (รอง ผบ.รร.ตท. (2))
  นาวาเอก สุรสิทธิ์ แสนคราม
 รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (รอง ผบ.รร.ตท. (3))
  นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ 
 รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

โรงเรียนเตรียมทหาร
  พันต�ารวจเอก สิริชัย สิต ทรัพย์ประเสริฐ
 เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร (เสธ.รร.ตท.)
  พันเอก วันฉัตร แสงสว่าง
 รองเสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร (รอง เสธ.รร.ตท.)
  พันเอก สราวุฒิ กันเอี่ยม
ฝ่ายเสนาธิการ บก.รร.ตท.
 ผูอ้�านวยการส�านกังานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร 

(ผอ.สมท.บก.รร.ตท.)         
 นาวาอากาศเอก วิพล สุขวิลัย 

 หัวหน้ากองก�าลังพล (หก.กกพ.บก.รร.ตท. หรือ สธ.1)
  นาวาอากาศเอก ณภัทร ชนะสิทธิ์ 
 หัวหน้ากองยุทธการและการข่าว (หก.กยข.บก.รร.ตท. /สธ.3)
  นาวาเอก ก�าจัด แนวบุตร      

หัวหน้ากองส่งก�าลังบ�ารุง (หก.กกบ.บก.รร.ตท. /สธ.4)
  นาวาเอก บุญชัย ขจรราช
  หัวหน้ากองกิจการพลเรือน (หก.กกร.บก.รร.ตท. /สธ.5)
  พันเอก กนก เนตรแพ 
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ส่วนการศึกษา
 ผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา (ผอ.สกศ.รร.ตท.)
  พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล
 รองผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา (รอง ผอ.สกศ.รร.ตท.)
  พันเอกหญิง วิลาสินี ลีลาพฤทธิ์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษา (อจ.ที่ปรึกษา สกศ.รร.ตท.) 
  พลตรีหญิง ชณัฐดา พรหมดิเรก (ผู้ทรงคุณวุฒิฯ)
  พลเรือตรีหญิง เรณู จิรสัทธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิฯ) 
   พันเอก วิชัย เสริมบุญสุข
  พันเอกหญิง สมใจ เกษเกษม
  นาวาอากาศหญิง อรุณศรี รักษ์มณี
  นาวาอากาศเอก พีรณัฐ อรุณไชย
  พันเอกหญิง ปิยภรณ์ ธนานิธิศักดิ์    
 ผู้อ�านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์ (ผอ.กคศ.สกศ.รร.ตท.)
  นาวาอากาศเอก อภัยวงศ์ ค�าเพชร
 ผู้อ�านวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์ (ผอ.กวศ.สกศ.รร.ตท.)
  พันเอก วินัย ปิยศุภกรวนิช
 ผู้อ�านวยการกองวิชาภาษาไทย (ผอ.กภท.สกศ.รร.ตท.)
  นาวาอากาศเอก จีโรจน์ นาคจีน
 ผู้อ�านวยการกองวิชาภาษาต่างประเทศ (ผอ.กภต.สกศ.รร.ตท.)
  พันเอกหญิง ฉัตราภรณ์ พลมณี
 ผู้อ�านวยการกองวิชาสังคมศาสตร์ (ผอ.กสศ.สกศ.รร.ตท.)
  นาวาอากาศเอก ปริญญา อนุศาสนนันท์
  หัวหน้าแผนกจิตวิทยาและแนะแนว
  พันเอกหญิง ศิรินทร จันทวัฒน์
 หัวหน้าแผนกวิชาศิลปะ
  พันเอกหญิง กนกรัตน์ พฤกษา
 หัวหน้ากองเตรียมการ (หก.กตก.สกศ.รร.ตท.)
  นาวาอากาศเอก จิโรช ตัณฑะตะนัย
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กรมนักเรียน
 ผู้บังคับการกรมนักเรียน (ผบ.กรม นร.รร.ตท.)
  พันเอก ยุทธนา สุนทรมณี
 รองผู้บังคับการกรมนักเรียน (รอง ผบ.กรม นร.รร.ตท.)
  นาวาเอก วีระศักดิ์ ฟักศรี
  นาวาอากาศเอก นิรัชร ธีรอ�าพน
  พันต�ารวจเอก ตติยเดช ธรรมโชติ
 เสนาธิการกรมนักเรียน (เสธ.กรม นร.รร.ตท.)
   -
 ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ 1 (ผบ.พัน.นร.1)
  พันโท ไพศาล อุปพรรณ์
 ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ 2 (ผบ.พัน.นร.2)
  นาวาโท ดิฐพัฒน์ โลหิตกาญจน์
 ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ 3 (ผบ.พัน.นร.3)
  นาวาอากาศโท ชิดพล อุไรพงษ์
 ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ 4 (ผบ.พัน.นร.4)
  พันต�ารวจโท พิสิษฐ์สรรค์ ศรีสองเมือง
กองวิชาทหาร
 ผู้อ�านวยการกองวิชาทหาร (ผอ.กวท.รร.ตท.)
  พันเอก เผ่าพันธุ์ เจนนุวัตร
 รองผู้อ�านวยการกองวิชาทหาร (รอง ผอ.กวท.รร.ตท.)
  นาวาอากาศเอก คมกฤช กระแสอรรถ
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองวิชาทหาร (ผช.ผอ.กวท.รร.ตท.)
   นาวาอากาศเอก วิทยา นาดร
กองพลศึกษา
 ผู้อ�านวยการกองพลศึกษา (ผอ.กพล.รร.ตท.)
  พันเอก มาฆะ ดารายน
  รองผู้อ�านวยการกองพลศึกษา (รอง ผอ.กพล.รร.ตท.)
  พันเอก ทรงยศ อุ่นเอม
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 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองพลศึกษา (ผช.ผอ.กพล.รร.ตท.)
  พันเอกหญิง พัชราภรณ์ ปิ่นวันนา
กองสถิติและประเมินผล
 ผู้อ�านวยการกองสถิติและประเมินผล (ผอ.กสป.รร.ตท.)
  พันเอก ชนุตร์พันธ์ วชรภรณ์พินทุ 
 รองผู้อ�านวยการกองสถิติและประเมินผล (รอง ผอ.กสป.รร.ตท.) 

  พันเอกหญิง เยาวลักษณ์ ส่งเชื้อ
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองสถิติและประเมินผล (ผช.ผอ.กสป.รร.ตท.)
  พันเอกหญิง สุวิมล โรจนจินดา
กองแพทย์
 ผู้อ�านวยการกองแพทย์ (ผอ.กพท.รร.ตท.)
  พันเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร
 รองผู้อ�านวยการกองแพทย์ (รอง ผอ.กพท.รร.ตท.)
  พันเอกหญิง เกื้อกูล ขัมพานนท์
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองแพทย์ (ผช.ผอ.กพท.รร.ตท.) 
  พันเอกหญิง ยุพร ทองจันทร์
 กองสนับสนุน
 ผู้อ�านวยการกองสนับสนุน (ผอ.กสน.รร.ตท.)
  พันเอก ธนากร อินอ่อน
 รองผู้อ�านวยการกองสนับสนุน (รอง ผอ.กสน.รร.ตท.)
  นาวาเอก อภิชาติ แก้วอ่อง
กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อัตราเพื่อพลาง)
 ผู้อ�านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 (ผอ.กทส.รร.ตท. (อัตราเพื่อพลาง))
  พันเอก สราวุฒิ กันเอี่ยม 
กองร้อยบริการ
 ผู้บังคับกองร้อยบริการ (ผบ.ร้อย.บร.รร.ตท.)
   พันตรี นุติธวัช โตศักดิ์
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การปกครองบังคับบัญชา

นตท. จะอยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของ รร.ตท. ตั้งแต่วันรายงาน

ตัว ต่อ รร.ตท. ณ กรม นร.ฯ ซึ่งมีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา นตท. โดยมี ผบ.กรม 

นร.ฯ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ นตท. ได้แก่ ผู้บังคับหมวด (ผบ.มว.) ของตน 

ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นของ นตท. ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อย (ผบ.ร้อย.), ผู้บังคับ

กองพันนักเรียน (ผบ.พัน.นร.), ผู้บังคับการกรมนักเรียน (ผบ.กรม นร.ฯ), 

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (ผบ.รร.ตท.) ผู้บัญชาการสถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.), ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมว.กห.)

ผู้บังคับบัญชามีอ�านาจการบังคับบัญชา การลงทัณฑ์ และการเสนอ 

ความดีความชอบ โดยปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชา นายทหารสัญญาบัตร

ท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชา ของ นตท. จะเรียกว่า “ผู้ใหญ่” ซึ่ง นตท.  

ต้องให้ความเคารพเชื่อฟัง เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชา

นายทหารประทวน ลูกจ้างประจ�า หรือพนักงานราชการ นตท. ไม่ต้อง

แสดงความเคารพตามธรรมเนียม แต่ให้เกรงใจ และปฏิบัติตน อย่างสุภาพต่อ  

นายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการในฐานะ ท่ีพวกเขามีอาวุโส 

ด้านวัยวุฒิสูงกว่า
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ระบบนักเรียนใหม่

1. ความมุ่งหมาย
 ในระยะเดือนแรกของการเป็น นตท. จะได้รับการฝึกข้ันพื้นฐาน  

ของการเป็นทหารอย่างหนกั ในระยะนีน้กัเรยีนใหม่ (นร.ใหม่) จะต้องปรบัตวัให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมใหม่ พร้อมทั้งการฝึกเบื้องต้นที่จ�าเป็นก่อนที่จะได้สิทธิแต่งเครื่อง
แบบและศักดิ์เป็น นตท. โดยสมบูรณ์ ระบบ นร.ใหม่ มีความมุ่งหมายที่จะวาง 
พื้นฐาน อุปนิสัย จิตใจ ตั้งแต่เริ่มชีวิต นตท. เพื่อให้ยึดมั่นในคติธรรมของโรงเรียน 
คือ “ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ” คติธรรมเหล่านี้ จะต้องฝังมั่นอยู่ในจิตใจเป็น
คุณสมบัติประจ�าตัวของ นตท. การฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย การฝึกให้
รู้จักเชื่อฟังค�าส่ังโดยฉับพลัน และพร้อมที่จะปฏิบัติด้วยความเต็มใจ โดยมีความ 
มุ่งหมายของระบบ นร.ใหม่ ดังนี้

 ๑.๑ ให้เปลี่ยนสภาพจากชีวิตพลเรือนเป็นชีวิตทหารตามล�าดับ  
เพ่ือให้บังเกิดความเคยชินต่อการปฏิบัติตามค�าส่ังโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ภายใต้
ขนบธรรมเนียมของทหาร ต�ารวจ

 ๑.๒ เสริมสร้างบุคลิกและอุปนิสัยอันดีงามให้มีลักษณะท่าทาง  
ที่เหมาะสมในการเป็นทหาร ต�ารวจ ที่ดีเลิศ

 ๑.๓  เสริมสร้างอุปนิสัยอดทน อดกลั้นต่อความกดดัน และความ
ยากล�าบาก ทีต้่องประสบทัง้ทางร่างกายและทางจิตใจ และให้มคีวามตืน่ตวัอยูเ่สมอ

 ๑.๔ เข้าใจและยดึมัน่ในระบบอาวโุสให้มสีมัมาคารวะระหว่างผูน้้อย
และผู้ใหญ่ ตลอดจนปลูกฝังความเป็นทหารเริ่มแรกให้รู้สึกตัวว่าเป็นผู้น้อยที่สุด

 ๑.๕  ให้มีความส�านึกในการรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดทุก
โอกาส

2. สิทธิของ นร.ใหม่ เท่ากับศูนย์ 
  ๒.๑ สิทธิของ นร.ใหม่ ไม่มีสิทธิใด ๆ เริ่มนับตั้งแต่วันที่รับตัวเข้า

เป็น นตท. จนถึงวันรับรองให้เป็น นตท. อย่างสมบูรณ์ คือได้ผ่านพิธีสวมแหวนรุ่น 
  ๒.๒  ถอืเป็นนกัเรยีนทีอ่ยูใ่นระยะทีจ่ะต้องได้รบัการปรบัปรงุตวัให้

มีบุคลิกภาพของ นตท. อย่างเร่งด่วน ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อ

ความสะดวกสบายของตนเอง
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3. การปฏิบัติของ นร.ใหม่

 ๓.๑ การแต่งกาย ให้แต่งกายชุดนักเรียนสถาบันเก่าก่อน (จะต้อง

แกะป้ายชื่อสถาบันเก่าออก คงเหลือไว้ป้ายชื่อของตนเอง) ตั้งแต่วันเข้ามารายงาน

ตัววันแรก จนกว่าผู้บังคับบัญชาลงความเห็นว่า นร.ใหม่ มีลักษณะท่าทางพอที่จะ

สวมเครื่องแบบ นตท. ได้แล้ว และจัดพิธีแต่งเครื่องแบบให้

 ๓.๒ กฎแห่งมุมฉาก

  ๓.๒.๑ นร.ใหม่ เมื่อออกนอกอาคารต้องวิ่งเสมอเมื่อจะเลี้ยว 

ต้องปฏิบตัติามแบบฝึกการเดนิสวนสนาม ๓ ก้าว หยดุชดิเท้าท�าท่าหนัตามแบบฝึก 

(เลี้ยวเป็นมุมฉาก) แล้วปฏิบัติตามแบบฝึกการเดินสวนสนามอีก ๓ ก้าว (ขณะเดิน

ให้เอาแขนขัดหลัง) ต่อจากนั้นจึงวิ่งต่อไป เว้นกรณีการเคลื่อนที่เป็นรูปแถว

  ๓.๒.๒ การรับประทานอาหารในโรงอาหาร นร.ใหม่ เมื่อนั่ง

ประจ�าที่ (๑ ใน ๓ ของเก้าอี้) แล้วต้องนั่งยืดอกให้แขนซ้ายทั้งสองได้ระดับไหล่ 

ทั้งสองข้าง โดยให้แขนขวาทับแขนซ้าย ตัวตรงเก็บคางหน้าตรง ตามองไปข้างหน้า 

ไม่มีการพูดคุย นอกจากตอบค�าถามผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใหญ่

  ๓.๒.๓ เวลารบัประทานอาหาร การเคลือ่นไหวช้อนส้อมและ

ภาชนะต่าง ๆ ที่รับประทานอาหาร ต้องท�าเป็นมุมฉาก ทั้งในทางดิ่งและทางราบ
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 ๓.๓  การรายงานตัวของ นร.ใหม่

  ๓.๓.๑ เมื่อจะผ่านนายทหาร นายต�ารวจปกครอง หรือ นร. 

ผู้บังคับบัญชา ให้หยุดแสดงการเคารพขออนุญาตผ่านว่า “กระผม นตท.... (ชื่อ, 

สกลุ)...ชัน้ปีที.่.. ตอน...หมวด...กองร้อยที.่..กองพนั นร. ที.่.. ขออนญุาต ผ่าน, ครบั”

  ๓.๓.๒ เมือ่เข้าพบนายทหาร นายต�ารวจปกครอง หรอื นตท. 

ชั้นปีที่ ๒ ให้รายงานว่า “กระผม นตท...(ชื่อ, สกุล)...ช้ันปีท่ี... ตอน...หมวด... 

กองร้อยที่... กองพัน นร. ที่...ขออนุญาต เข้าพบ... (ต�าแหน่ง ผู้ที่ต้องการเข้าพบ)..., 

ครับ”

  ๓.๓.๓  เมื่อได้รับค�าสั่งให้ปฏิบัติการใด ๆ ให้ทวนค�าสั่งว่า 

“ตามค�าสั่งของ...(ต�าแหน่งของผู ้สั่ง)...ให้กระผม นทต....(ชื่อ, สกุล)...ช้ันป ี

ที่...ตอน...หมวด...กองร้อยที่...กองพัน นร. ที่..., (การปฏิบัติ)...กระผมขออนุญาต

ปฏิบัติ, ครับ”

  ๓.๓.๔ เม่ือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติได้ก็พึงปฏิบัติจนบรรลุค�า

สัง่นัน้แล้วกลบัมารายงานต่อผูส้ัง่ว่า “ตามค�าสัง่ของ...(ต�าแหน่งของผูส้ัง่)...ให้กระผม 

นตท.... (ชื่อ, สกุล)..ชั้นปีที่... ตอน...หมวด...กองร้อยที่...กองพัน นร. ที่...,(การ

ปฏิบัติ)... บัดนี้ กระผม ได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว, ครับ”

  ๓.๓.๕  เมือ่ปฏบิติัหน้าทีเ่วรรักษาการณ์ ก่อนปฏบัิตหิน้าท่ี ให้

รายงานว่า “กระผม นตท. ...(ชือ่, สกลุ)...ชัน้ปีท่ี... ตอน...หมวด...กองร้อยท่ี...กองพัน 

นร. ที่... เป็นเวรยืน (บันไดกลาง/บันไดทิศ...) ประจ�ากองร้อยที่...กองพัน นร. ที่...

ผลดัที.่..ตัง้แต่...(เวลาเข้าเวร)...ถงึ...(เวลาออกเวร)...บดันี ้กระผมได้มาปฏิบตัหิน้าที่ 

แล้ว, ครับ”
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  ๓.๓.๖ เมื่อปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้รายงานว่า “กระผม นตท. ...(ชื่อ, สกุล)...ชั้นปีที่...ตอน...หมวด...กองร้อยที่...

กองพัน นร. ที่...เป็นเวรยืน (บันไดกลาง/บันไดทิศ...) ประจ�ากองร้อยที่...กองพัน 

นร. ที่...ผลัดที่...ตั้งแต่...(เวลาเข้าเวร) ถึง...(เวลาออกเวร)...บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติ

หน้าที่เสร็จ เรียบร้อยแล้ว, ครับ”

  ๓.๓.๗ เมื่อปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ มีนายทหารเวร,  

ผู้ช่วยนายทหารเวร หรือผู้บังคับบัญชามาตรวจ ให้รายงานว่า “กระผม นตท. .. 

(ชื่อ, สกุล)...ชั้นปีท่ี... ตอน...หมวด...กองร้อยที่... กองพัน นร. ท่ี... เป็นเวรยืน  

(บันไดกลาง/บันไดทิศ...) ประจ�ากองร้อยที่...กองพัน นร. ท่ี... ผลัดท่ี...ตั้งแต่... 

(เวลาเข้าเวร)...ถึง...(เวลา ออกเวร)...ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ ปกติ/ไม่ปกติ 

โดย..., ครับ

  ๓.๓.๘  เมื่อได้รับการลงโทษให้รายงานว่า “ตามค�าสั่งของ 

(ต�าแหน่งผู้ส่ัง)...ให้กระผม นตท. ...(ชือ่, สกลุ)...ชัน้ปีที.่..ตอน...หมวด...กองร้อยที.่..

กองพัน นร. ที่...(การปฏิบัติโทษ)...ฐาน...(ความผิด)... กระผมขออนุญาตปฏิบัติ, 

ครับ”

  ๓.๓.๙ เมื่อได้ปฏิบัติโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานว่า 

“ตามค�าสั่งดังกล่าว บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว, ครับ”

  ๓.๓.๑๐ เมื่อต้องการกลับเข้าแถวให้รายงานว่า “กระผม 

นตท....(ชือ่, สกุล)... ชัน้ปีที.่.. ตอน...หมวด...กองร้อยที.่..กองพัน นร. ท่ี... ขออนญุาต

เข้าแถว, ครับ”

   ๓.๓.๑๑ เมือ่ต้องการเข้าห้องนายทหาร นายต�ารวจปกครอง 

หรือ นร.บังคับบัญชา ให้รายงานว่า “กระผม นตท....(ชื่อ,สกุล)...ชั้นปีที่...ตอน...

หมวด...กองร้อยที่...กองพัน นร. ที่...ขออนุญาต เข้าห้อง (ห้องท�างานนายทหาร 

นายต�ารวจปกครอง/ห้อง นร.บังคับบัญชา)....เพื่อ..., ครับ”

   ๓.๓.๑๒  เมื่อต้องการเข้าโรงอาหาร ให้รายงานว่า “กระผม  

นตท....(ช่ือ, สกลุ)...ชัน้ปีที.่..ตอน... หมวด...กองร้อยที.่..กองพนั นร. ที.่.. ขออนญุาต 

เข้าโรงอาหาร นตท., ครับ”
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  ๓.๓.๑๓ เมือ่ต้องการนัง่ร่วมโต๊ะรบัประทานอาหารกบั นตท. 

ชั้นปีที่ ๒ ให้รายงานว่า “กระผม นตท....(ชื่อ,สกุล)...ช้ันปีท่ี...ตอน...หมวด...  

กองร้อยที่...กองพัน นร. ที่...ขออนุญาตนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร, ครับ”

  ๓.๓.๑๔ เมื่อถูกตรวจเคร่ืองแต่งกาย, ความสะอาดของ

ร่างกาย ให้รายงานว่า “กระผม นตท. ... (ชื่อ, สกุล)...ชั้นปีที่ ๑, ตอน...หมวด... 

กองร้อยที่...กองพัน นร. ที่... พร้อมที่จะรับการตรวจเครื่องแต่งกายแล้ว, ครับ”

   ๓.๓.๑๕ ทัง้น้ีให้ใช้ค�ารายงานตวัว่า “กระผม นร.ใหม่…” แทน

ค�าว่า “กระผม นตท.…” ก็จนกว่าจะพ้นสภาพ นร.ใหม่

 ๓.๔ การปฏิบัติเมื่อถูกเรียกให้มาพบ นร.ใหม่ ต้องวิ่งมาหยุด ห่าง

จาก ผู้ออกค�าสั่ง ๓ ก้าว ชิดเท้าแข็งแรง แสดงการเคารพ แล้วรายงานตัวด้วยเสียง

อันดัง ตามแบบรายงาน ข้อ ๓.๓.๒

 ๓.๕ การปฏบิตัเิมือ่ได้รบัค�าสัง่ให้ปฏบิตักิารใด ๆ  นร.ใหม่ ต้องทวน

ค�าสั่งและเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วต้องรายงานผลการปฏิบัตินั้น ๆ

 ๓.๖ การแสดงการเคารพเมื่ออยู ่ตามล�าพัง ให ้ปฏิบัติตาม 

ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการท�าความเคารพ นอกจากนั้นยังมีข้อปลีกย่อยเพิ่มเติมที่

จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

  ๓.๖.๑ เมื่อจะผ่านบุคคลที่ นร.ใหม่ ต้องแสดงการเคารพ 

ก่อนถึง ๓ ก้าว ให้รายงานตัวขออนุญาตผ่านด้วยเสียงอันดัง ตามแบบรายงาน 

ในข้อ ๓.๓.๑ เสร็จแล้วเดินตบเท้าหนักลักษณะท่าสวนสนามแสดงการเคารพ 

ตามแบบฝึก และเลิกแสดงการเคารพเมื่อผ่านพ้นไปแล้ว ๒ ก้าว

  ๓.๖.๒  เมื่อสวนทางกับผู ้บังคับบัญชาต้องหยุดแสดงการ

เคารพ

  ๓.๖.๓ เมือ่เหน็บคุคลที ่นร.ใหม่ ต้องแสดงการเคารพจะต้อง

แสดงการเคารพทันที

  ๓.๖.๔ การแสดงการเคารพเป็นกลุ ่มให้ผู ้ ท่ีเห็นบุคคลท่ี

นร.ใหม่ ต้องแสดงการเคารพก่อนเป็นคนแรก บอก “ตรง” โดยช้ันสัญญาบัตร 

ให้บอก “ทั้งหมดตรง” แล้วทุกคนแสดงการเคารพ เลิกแสดงการเคารพเมื่อได้รับ

อนุญาต หรือผู้นั้นพ้นระยะของการแสดงการเคารพไปแล้ว
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๔. มารยาทของ นร.ใหม่

  ๔.๑ ห้าม นร.ใหม่ ยืนล้วงกระเป๋ากางเกงต่อหน้านักเรียน 

ชัน้สงูกว่า นอกจากหยิบหรือเกบ็ของทีต้่องการ เมือ่ท�าเสรจ็แล้วต้องเอามอืออกจาก

กระเป๋าทันที

  ๔.๒ ห้าม นร.ใหม่ ยืนกอดอก ไพล่หลัง หรือเท้าสะเอวต่อหน้า นร. 

ชั้นสูงกว่า

 ๔.๓  จะผ่านผู้บังคับบัญชาหรือนายทหารสัญญาบัตรหรือ นร.ช้ัน

สูงกว่าในช่องทางประตูบันได ต้องหยุดให้บุคคลที่กล่าวมานี้ผ่านไปก่อน แต่ถ้ามี

ความจ�าเป็นต้องผ่านบุคคลเหล่านั้น นร.ใหม่ ต้องขออนุญาตผ่านก่อน เม่ือได้รับ

อนุญาตแล้วจึงผ่านไปได้

 ๔.๔  นร.ใหม่ ต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่ หรือนายทหาร

สัญญาบัตร หรือ นร. ชั้นสูงกว่าในกิจการที่สมควร

๕.  สถานที่ห้ามเข้า

 ๕.๑  ส�านักงานของสถานทีร่าชการ เว้นฝึก-ศกึษาหรอืได้รับอนญุาต

 ๕.๒  ช่วงปรับปรุงลักษณะทหาร ห้ามใช้สโมสรของ นขต.

  ๕.๓  กองร้อยของ นตท. ชั้นปีที่ ๒ เว้นแต่ได้รับอนุญาต

 ๕.๔ บ้านพักของข้าราชการ ลูกจ้าง รร.ตท.

 ๕.๕ อาคารรับรอง Pre cadet place
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ระบบเกียรติศักดิ์

เกียรติ เป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่นักเรียนทหารว่าเป็นคุณลักษณะ 

อุปนิสัย อันเป็นรากฐานประจ�าตัวที่ส�าคัญยิ่ง เกียรติ เป็นคุณธรรม ซ่ึงหมายถึง  

ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ความมีสัจจะ มีความเคารพ ในตนเอง ความเท่ียง

ธรรมและความเมตตากรณุา ระบบเกยีรตศิกัดิเ์ป็นระบบปลกูฝัง อปุนสิยั อนัส�าคญั

ยิ่งของ นตท. ระบบนี้มีหลักส�าคัญอยู่ที่ ความซื่อสัตย์ การยึดถือปฏิบัติตามค�าสัตย์

สาบานที่ได้กล่าวยืนยันไว้ทั้งในต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งค�าสัตย์สาบานใช้ในพิธีสวน

สนามและรับเครื่องแบบของ นตท. ชั้นปีที่ ๑ ดังนี้

ข้าพระพุทธเจ้า...นตท...(ชื่อ, สกุล)...ขอให้ค�าสัตย์สาบานต่อดวง 

พระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าอยู่

ใกล้พระองค์ท่านอย่างจริงใจและด้วยใจจริง ข้าพระพุทธเจ้าถือค�าสัตย์สาบาน  

ดังต่อไปนี้

๑. ซื่อสัตย์ต ่อตนเองและผู ้อื่น ไม่ท�าการคดโกง ขโมย ล่อลวง 

ตลบตะแลง แก้ไขปลอมเอกสาร เพื่อประโยชน์แห่งตน

๒. ไม่ท�าร้ายผู้มีก�าลังอ่อนแอ ยอมแพ้หรือไม่มีทางต่อสู้ เช่น ผู้หญิง  

เด็ก หรือผู้ที่ยอมจ�านน

๓. ไม่ท�าให้ผู้หญิงเสียชื่อ เช่น หลอกลวงท�าลายสตรีในด้านชู้สาว

๔. ไม่กลับค�าสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้หนึ่งผู ้ใด กระท�าตนให้เป็นคน 

เชื่อถือได้

๕. ไม่กล่าวค�าเท็จที่จะเป็นผลเสียแก่หน่วยและบุคคลอื่น

๖. ไม่ลอบท�าร้ายบุคคลอื่นลับหลัง ทั้งด้วยอาวุธ หรือด้วยค�าพูด ยุยง 

ส่อเสียด หรือกล่าวให้ร้าย

๗. ไม่ทวนค�าสบถ หรือท�าผิดค�าสาบาน หรือค�าปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้

๘. ไม่ทรยศต่อเพื่อน หมู่คณะ ชาติ หรือพระมหากษัตริย์ หรือกระท�า

ตนให้เป็นผลร้ายต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๙. ช่วยเหลือผู้ควรช่วยเหลือ และไม่ช่วยเหลือในสิ่งที่ผิดระเบียบ,  

ข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือช่วยเหลือในทางทุจริต
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๑๐. ท�าดีด้วยจิตใจบริสุทธิ์ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น หรือมีความ 

กล้าหาญ เสียสละ กระท�าการใด ๆ เพื่อพิทักษ์คุณธรรม 

ในรอบปีหนึ่ง ๆ นตท. จะคัดเลือกคณะกรรมการเกียรติศักดิ์ในหมู ่

กันเอง เพื่อมอบหมายให้ท�าหน้าที่ช้ีแจงระบบเกียรติศักดิ์อธิบายให้เข้าใจถึงหลัก

การส�าคญั ทัง้ควบคมุดแูลให้การปฏบิตัเิป็นไปตามระเบยีบ และกฎเกณฑ์ทีบ่ญัญตัิ

ไว้ คณะกรรมการเกียรติศักดิ์ไม่มีอ�านาจลงโทษ มีเพียงแต่อ�านาจสอบสวนแนะน�า

ในกรณีที่ นตท. ผู้หนึ่งผู้ใดถูกคณะกรรมการรายงานความผิดฐานละเมิดเกียรติ

บัญญัติ ผบ.รร.ตท. จะสั่งให้ด�าเนินการสอบสวนโดยละเอียดเป็นทางการ

ระบบเกยีรตศิกัดิ ์มส่ีวนส�าคญัในการปลกูฝังอปุนสิยั และลกัษณะทหาร 

เป็นระบบที่มีอิทธิพลยิ่งในชีวิตประจ�าวันของ นตท. มีพฤติการณ์เกิดขึ้นเนือง ๆ  

ที่ส่อให้เห็นว่าระบบเกียรติศักดิ์นี้มีความหมายแก่ นตท. มากเพียงใด การรายงาน 

การละเมิดเกียรติบัญญัติ โดยไม่มีเจตนานับว่าเป็นการปฏิบัติประจ�าวันของ นตท.  

ยิง่กว่าน้ันผูท้ีล่ะเมิดเกยีรติบญัญัติอาจถกูเพ่ือนสนทิรายงานกไ็ด้ เพราะทกุคนถือว่า

ระบบเกียรติศักดิ์ย่อมมีคุณค่าเหนือกว่าบุคคลหรือมิตรภาพใด ๆ
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ระบบอาวุโส 

ระบบอาวุโส และการเคารพให้เกียรติผู ้อื่น ท�าให้สังคมมีระบบ 

รู้การควรเว้น รู้การควรกระท�า แต่ระบบอาวุโสจะต้องไม่ถูกน�าไปใช้ ในการกดข่ี 

เบียดบัง บรรยากาศแห่งการมีระบบอาวุโสจะต้องน�ามา ซึ่งความสามัคคีปรองดอง

เอื้อเฟื้อทั้งภายในรุ่นและระหว่างรุ่น มิใช่มีไว้เพื่อแบ่งแยก ระบบอาวุโสจะไม่เป็น

ตัวหยุดยั้งความริเริ่มของผู้ใด แม้ผู้น้ันจะด้อยอาวุโสกว่า การยกย่องให้เกียรต ิ

ผู้อาวุโสต�่าว่า เมื่อเขากระท�าความดี และมีผลงาน คือส่วนหนึ่งของระบบอาวุโส 

เช่นกนั และเป็นการท�าให้จิตของเราสงูขึน้ รร.ตท. จะสอนให้ “ปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่เหมอืน

เช่นที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา” นตท. จะต้องให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งผู้ใต้บังคับ

บัญชา โดยค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นเพื่อนมนุษย์ และด้วยการเคารพในสิทธิ 

ส่วนตัวของเขา
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ผังแสดงพื้นที่หวงห้าม
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ  

ผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร จึงได้ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ตามแนวทางการพัฒนามาตรฐานนักเรียนทหารไว้รวม ๖ ด้าน เพื่อให้ รร.ตท. มี

แนวทางการเสริมสร้างและประเมินผล ที่เป็นพื้นฐานส�าหรับการพัฒนา นตท.  

อย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อศึกษาต่อ ณ รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต. 

ท้ังน้ีในแต่ละด้าน นตท. จะได้รบัการประเมนิเป็นรายบคุคลจากหน่วย ทีร่บัผดิชอบ

ในแต่ละด้านทุกภาคการศึกษา ดังนี้

1. ด้านความคุณธรรม จริยธรรม 

 การมีเหตุมีผลในการคิด การปฏิบัติ การประพฤติที่ดี ที่สะท้อนถึง

ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

มีจิตใจที่ดี มีความกตัญญู มีน�้าใจ สามัคคี ขยัน สุภาพ มีความรับผิดชอบ มีความ

ประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม หรือการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่

ดี เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือส่วนรวม

2. ด้านความมีวินัย และความเป็นผู้น�า

 การมีแนวคิดในเชิงบวก มองทุกเรื่องราวอย่างมีเหตุผล ยึดมั่นใน 

วินัยทหาร ยึดมั่นในระบบ เกียรติศักดิ์ ประพฤติตนสมเกียรติ มีบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีลักษณะท่าทางดี ให้เกียรติผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้พร้อมในการ 

รับการเปลี่ยนแปลง เป็นอยู่อย่างพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือ เป็น

ที่เชื่อถือได้ มีความอดทน อดกลั้น กล้าหาญ ยุติธรรม กล้าตัดสินใจ รู้จักกาลเทศะ  

ไม่เห็นแก่ตัว กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม รอบรู้ และมีวิจารณญาณ

3.  ด้านทัศนคติ 

 การวัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกในสิ่งท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้กระท�า หรือพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่แสดงถึงความจงรัก

ภักดี หรือการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มที่จะมี

พฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 

ต่ออาชีพทหาร-ต�ารวจ
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4. ด้านสมรรถภาพร่างกาย 

 การมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด  

มีสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี มีลักษณะนิสัยด้านกีฬาและสันทนาการ มีความร่าเริง

แจ่มใส รู้จักดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 

5.  ด้านความรู้ทางทหาร 

 มีมาตรฐานความรู้ด้านวิชาทหาร - ต�ารวจ ตามหลักสูตร และ 

มีทักษะทางทหาร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อใน รร.เหล่าทัพ และ 

รร.นรต.

6.  ด้านวิชาการ

 มมีาตรฐานความรูต้ามหลกัสตูร และมคีวามรูพ้ืน้ฐานท่ีจ�าเป็นในการ

ศึกษาต่อใน รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต.

เกณฑ์การจบหลักสูตร รร.ตท.
๑.  นตท. ต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ครบตาม

โครงสร้างที่หลักสูตร รร.ตท. ก�าหนด ได้รับการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 

และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ผ่านทุกรายวิชา

๒. นตท. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนครบตามที่หลักสูตร 

รร.ตท. ก�าหนด และได้รับการตัดสินให้ผ่านทุกกิจกรรมในทุกชั้นปี

๓. นตท. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับ

การตัดสินให้ผ่าน

๔. นตท. ต้องผ่านการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์และเขยีนสือ่ความ 

และได้รับการตัดสินให้ผ่าน 
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การเรียนซ�้าชั้น

๑. นตท. ต้องเรียนซ�้าชั้นในกรณีดังต่อไปนี้
 ๑.๑ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๒.๐๐ หรือ
 ๑.๒  มีคะแนนความประพฤติต�่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนน 

ความประพฤติประจ�าปีการศึกษา หรือ
  ๑.๓ มีผลการเรียน “R” (ให้เรียนซ�้า) 
๒. นตท. เรียนซ�้าชั้นได้ในชั้นปีใดชั้นปีหนึ่งแต่เพียงช้ันปีเดียว และ 

มีระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา

การเลื่อนชั้น
นตท. จะเลื่อนชั้นเรียนถัดไปต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ผ่านทุกรายวิชาในแต่ละชั้นปี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ากว่า 

๒.๐๐
๒.  มีคะแนนความประพฤติไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนความ

ประพฤติประจ�าปีการศึกษา
๓. ไม่มีผลการเรียน “R” (ให้เรียนซ�้า)

รางวัลการศึกษา
การให้รางวัลการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นตท. มีความขยันหมั่น

เพียรในการศึกษามากขึ้น ได้พิจารณาจัดให้มีการให้รางวัลการศึกษาแก่ นตท. ที่มี
ผลการเรียนดี โดยก�าหนดรางวัลการศึกษา ดังนี้ 

1. รางวลัการศกึษาดเียีย่ม จะได้รบัรางวลัโล่เกยีรตยิศ เกยีรตบิตัรการ
ศึกษาดเียีย่ม และจารกึชือ่บนแผ่นเกยีรตยิศ นตท. โดยพจิารณาจากผูไ้ด้รบัคะแนน
เฉลี่ยสะสมสูงสุด ในชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ มีสิทธิได้รับรางวัลการศึกษาดีเยี่ยม  
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป โดยไม่มีรายวิชาใดต�่ากว่า c และต้องเป็น
ผู้ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติระหว่างปีการศึกษา 

2. รางวัลการศึกษาดี จะได้รับเกียรติบัตรการศึกษาดี โดยพิจารณา
จากคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดต�่ากว่า C และต้อง
เป็นผู้ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติระหว่างปีการศึกษา 
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3.  รางวัล “เหรียญทองการศึกษาดีเย่ียม” และ “เหรียญเงินการ
ศึกษาดี” จะพิจารณาจาก นตท. ที่มีผลการศึกษา “ดีเยี่ยม” และ “ดี” ตามข้อ 
1 และ 2 ท่ีมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามข้อสอบ
มาตรฐานมุ่งวัดความสามารถในการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test (ALCPT) ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะมี
สิทธิ์รับรางวัล “เหรียญทอง” และ “เหรียญเงิน”

รางวัลลักษณะทหาร
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นตท. ประพฤติอยู่ในระเบียบ วินัย กฎ และ

ข้อบังคับ ตามแบบธรรมเนียมทหาร-ต�ารวจ โดยเคร่งครัด รวมท้ังปรับปรุงและ 
เสริมสร้างบุคลิกลักษณะของตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นทหาร-ต�ารวจ ท่ีดีใน
อนาคตจึงให้พิจารณาจัดรางวัลแก่ นตท. ที่มีลักษณะดี โดยก�าหนดรางวัล ดังนี้

 ๑.๑ รางวัลลักษณะทหาร “ดีเยี่ยม” จะได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติ
บัตร ลักษณะทหารดีเยี่ยม และ นตท. ชั้นปีที่ ๒ จะได้รับการลงจารึกชื่อบนแผ่น
เกียรติยศ นตท. 

 ๑.๒ รางวัลลักษณะทหาร “ดี” จะได้รับเกียรติบัตรลักษณะทหาดี 
๒. คุณสมบัติของ นตท. ที่จะได้รับรางวัลลักษณะทหาร มีดังนี้
 ๒.๑ นตท. ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ซึ่ง กรม นร.ฯ ได้พิจารณาคัด

เลือกจากผลการประเมินค่าลักษณะทหารตามระเบียบ รร.ตท. และไม่เคยถูกตัด
คะแนนความประพฤติ ซึ่งคิดเฉพาะรายปี จะได้รับรางวัลดังนี้

  ๒.๑.๑ นตท. ที่ มีลักษณะดีเยี่ยม พิจารณาจาก นตท.  
ในกลุ่มที่มีผลการประเมินค่าของลักษณะทหาร ไม่เกินล�าดับท่ี ๒ ของแต่ละตอน
เรียนแล้วได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีลักษณะทหารดีที่สุด จะได้รับรางวัลข้อ ๑.๑  
ชั้นปีละ ๑ นาย

  ๒.๑.๒ นตท. ที่มีลักษณะดี พิจารณาจาก นตท. ที่มีผลการ
ประเมินค่าลักษณะทหารอยู่ในเกณฑ์ ที่ก�าหนด จะได้รับรางวัลตามข้อ ๑.๒ โดย 
มีจ�านวนไม่น้อยกว่านักเรียนบังคับบัญชา
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 ๒.๒ นตท. ชั้นปีที่ ๑ ที่ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ  
ซ่ึงคิดเฉพาะรายปี และได้รับการคัดเลือกเป็น นร.บังคับบัญชา เมื่ออยู่ชั้นปีที่ ๒  
จะได้รับรางวัลดังนี้

  ๒.๒.๑ หัวหน้า นร. ได้รับรางวัล ตามข้อ ๑.๑ 
  ๒.๒.๒ หัวหน้ากองพัน หัวหน้ากองร้อย หัวหน้าหมวด และ

รองหัวหน้าหมวด จะได้รับรางวัล ตามข้อ ๑.๒ 
๓.  การมอบรางวัล ตามข้อ ๑ ให้มีการมอบรางวัลทั้ง ๒ ชั้นปีในแต่ละ

ปีการศกึษา โดยกระท�าพธิมีอบรางวลั ให้กบั นตท. เมือ่ได้รบัการเลือ่นชัน้การศกึษา 
ส�าหรับชั้นปีที่ ๒ ให้มอบในวันที่รับประกาศนียบัตร

รางวัลการกีฬา
๑. นตท. ที่เป็นผู้ชนะเลิศ (ล�าดับ ๑ - ๓) ในการแข่งขันกีฬาประเภท

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของ รร.ตท., สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.),  
กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) หรือทีมชาติ อันเป็นการน�าชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียน หน่วยราชการ และประเทศชาติ ได้รับรางวัล “นักกีฬายอดเยี่ยม” รับโล่
เกียรติยศ เกียรติบัตรนักกีฬายอดเยี่ยม และจารึกชื่อบนแผ่นเกียรติยศ

๒. นตท. ที่เป็นตัวแทนของ รร.ตท., สปท., บก.ทท. หรือทีมชาติ ใน
การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อันเป็นการน�าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน หน่วยราชการ 
และประเทศชาติ ให้รับรางวัล “นักกีฬาดีเด่น” ผู้ที่ได้รับรางวัล “นักกีฬาดีเด่น” 
จะได้รับเกียรติบัตรนักกีฬาดีเด่น

๓. นตท. ที่เป็นตัวแทนของ รร.ตท. ตามข้อ ๑ และ ๒ ในการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ อันเป็นการน�าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนให้ได้รับรางวัล “นักกีฬา
ยอดเยี่ยม” หรือ “นักกีฬาดีเด่น” โดยอยู่ในดุลพินิจของ ผบ.รร.ตท.
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 การพักการศึกษา และการถอนทะเบียนจากความเป็น นตท.

เป็นไปตามระเบียบ กองทัพไทย ว่าด้วย รร.ตท. พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 
๑๑ - ๑๒ 

๑. การพักการศึกษาของ นตท. ให้ระงับสิทธิก�าลังพลจนกว่าจะกลับ
เข้ามาศึกษาต่อใน รร.ตท. ดังนี้

 ๑.๑  นตท. ขอลาพกัการศึกษา โดยความยนิยอมของผูป้กครองเป็น
ลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุมัติจาก ผบ.รร.ตท. 

 ๑.๒  นตท. ที่ฝึกศึกษาอยู่ใน รร.ตท. หากเจ็บป่วยจนเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา และคณะแพทย์ของ กพท.ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจรักษาให้หาย
ได้ทันการศึกษาในปีการศึกษาท่ีเจ็บป่วยนั้น ให้พักรักษาตัวได้ไม่เกิน ๑ ปี ต่อมา
เมือ่คณะแพทย์ของ กพท.ฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่าสขุภาพของ นตท. ดังกล่าว ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และ ผบ.รร.ตท. อนุมัติก็ให้กลับเข้ารับการศึกษาใหม่ต่อไป

๒. การถูกถอนทะเบียนจากความเป็น นตท. 
 ๒.๑ ไล่ออก นตท. จะถูกไล่ออกเนื่องจาก
  ๒.๑.๑  ประพฤติผิดระบบเกียรติศักดิ์ขั้นร้ายแรงตามเกณฑ ์

ที่ รร.ตท. ก�าหนด
  ๒.๑.๒ กระท�าผิดกฎหมายจนถึ งต ้องโทษจ�าคุกตาม 

ค�าพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่กระท�าโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 
          
๒.๑.๓ ประพฤติผิดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จนท�าให้ เสื่อมเสียแก่
ตนเองและทางราชการอย่างร้ายแรง

  ๒.๑.๔ ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ๒.๑.๕ เสพหรือมีไว ้ครอบครองซ่ึงยาเสพติด หรือเสพ 
สิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  ๒.๑.๖ มคีวามสมัพนัธ์ทางเพศ หรอืประพฤตติิดต่อได้เสยีกบั
หญิงจนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นภรรยา

  ๒.๑.๗ ประพฤติตนก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี 
จนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ รร.ตท.
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  ๒.๑.๘ ประพฤติผิดร้ายแรงอื่น ๆ ที่ ผบ.รร.ตท. เห็นสมควร
ให้ไล่ออก 

 ๒.๒ ให้ออก
  ๒.๒.๑  ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑๒๐ คะแนน  

ในปีการศึกษานั้น
  ๒.๒.๒  ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๘๐ คะแนนและ  

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรหรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการ ศึกษา  
นั้นต�่ากว่าเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร

  ๒.๒.๓ ไม่ปรับปรุงตนในด้านการศึกษาหรือด้านคุณลักษณะ
ทางทหาร-ต�ารวจ หรือพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเป็น ทหาร-ต�ารวจ ตาม
มาตรฐานที่ รร.ตท. ก�าหนด 

  ๒.๒.๔ ผูป้กครองหรอืผูค้�า้ประกนัถึงแก่กรรมหรอืถอนสญัญา
และไม่สามารถหา ผู้ปกครอง/ผู้ค�้าประกันรายใหม่ แล้วแต่กรณีมาท�าสัญญาได้
ภายใน ๖๐ วัน

  ๒.๒.๕ ปรากฏว่าข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงของใบสมัคร  
หรือเอกสารประกอบการท�าสัญญามอบตัวของ นร. เป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตามที่
ระบุไว้ในใบสมัคร

  ๒.๒.๖ เรียนซ�้าชั้นมาแล้วหน่ึงปี แต่ผลการเรียนยังไม่อยู ่
ในเกณฑ์ได้เลื่อนชั้น

  ๒.๒.๗ ลาพักการศึกษาหรือถูกพักการศึกษามาแล้ว ๑ ปี 
การศึกษา แต่ไม่สามารถกลับเข้ารับการศึกษาใน รร.ตท. ได้

  ๒.๒.๘ ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร

  ๒.๒.๙ ให้ร้ายต่อผู ้บังคับบัญชาหรืออาจารย์จนเสื่อมเสีย 
ชื่อสียงและเกียรติอย่างร้ายแรง

  ๒.๒.๑๐ ท�าให้ทรัพย์สินของทางราชการ ผู ้บังคับบัญชา  
หรือผู้ใหญ่เหนือตนเสียหายโดยเจตนา

  ๒.๒.๑๑ มพีนัธกรณผีกูพนักบัองค์กรของรฐับาลหรอืเอกชน 
จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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 ๒.๓ ลาออก นตท. ยืน่ค�าร้องขอลาออกโดยต้องได้รบัความยนิยอม
จากผู้ปกครอง และให้ รร.ตท. แต่งต้ังคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ นาย เพือ่พจิารณา
เหตุผลความจ�าเป็นในการขอลาออก และให้มีผลเมื่อคณะกรรมการศึกษา รร.ตท. 
ให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

 ๒.๔ ป่วยหรอืพกิาร นตท. ทีศ่กึษาอยูใ่น รร.ตท. ป่วยหรือพกิาร ซึง่
แพทย์ทหารไม่น้อยกว่า ๓ นาย โดยมีแพทย์ของ กพท.ฯ ๑ นาย และ 
แพทย์เฉพาะทาง ๒ นาย ได้ตรวจ และลงความเหน็ว่าเป็นโรค ซึง่ขัดกบักฎกระทรวง
ออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกฎกระทรวงออกตาม
ความในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการต�ารวจ หรือได้พักการศึกษาไปแล้ว  
๑ ปี แต่ไม่อาจรักษาให้หายได้ภายใน ๑ ปี ก็ให้ถอนทะเบียนจากความเป็น นตท. 

  ๒.๕  ถึงแก่กรรม 
๓. นตท. ที่ถูกถอนทะเบียนให้พ้นจากสภาพความเป็น นตท. ตามข้อ 

๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ หรือข้อ ๒.๓ หรือเมื่อส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร รร.ตท. แล้ว 
ไม่เข้าศึกษาต่อใน รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต. หรือผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ต้องรับ
ผิดชอบช�าระค่าปรับให้แก่ทางราชการ ตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยก�าหนด  
เว้นแต่กรณีที่ ผบ.รร.ตท. เห็นสมควรไม่ต้องช�าระค่าปรับ โดยให้ รร.ตท. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาว่ามีเหตุที่ควรยกเว้นค่าปรับให้แก่ทางราชการ

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีผู้พ้นสภาพความเป็น นตท. เป็นผู้ท่ีข้ึนทะเบียน
ทหารกองประจ�าการแล้ว แต่ระยะเวลา ทีถ่อืว่าอยูก่องประจ�าการยงัไม่ครบก�าหนด 
รร.ตท. จะส่งตัว นตท. ผู้นั้นไปรับราชการในกรมกองทหาร จนกว่าจะครบก�าหนด
ตามกฎหมาย
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เวลา การปฏิบัติ

๐๕๓๐ - ๐๕๓๕ ตื่นนอน รวมแถวตรวจยอด

๐๕๓๕ - ๐๖๑๕ ออกก�าลังกาย กายบริหาร

๐๖๑๕ - ๐๖๔๕ ภารกิจส่วนตัว, ท�าความสะอาดส่วนรวม

๐๖๔๕ แถวพร้อมหน้าลาน พัน.นร.

๐๖๔๕ - ๐๗๐๐ เดินแถวไปโรงอาหาร, แถวพร้อมหน้าโรงอาหาร

๐๗๐๐ รับประทานอาหารเช้า

๐๗๑๕ เวรตอนออกจากโรงอาหาร

๐๗๒๕ วันจันทร์ เดินแถวปฏิญาณตน หน้า บก.รร.ตท.

 วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เดินแถวไปปฏิญาณตนหน้าหอ
ประชุมนวนครินทร์

 วันศุกร์ เดินแถวไปตอนเรียนคาบโฮมรูม

๐๗๔๕ - ๐๘๐๐ ตรวจเครื่องแต่งกาย ปฏิญาณตนและเคารพธงชาติ หน้า 
บก.รร.ตท./หอประชุมนวนครินทร์

การชดใช้ค่าเสียหายเมื่อพ้นสภาพจากความเป็น นตท.

๑.  ถูกถอนทะเบียน ในระหว่างเป็น นตท. ชั้นปีที่ ๑ ต้องชดใช้เงินค่า

ปรับ จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท     

๒.  ถูกถอนทะเบียน ในระหว่างเป็น นตท. ชั้นปีที่ ๒ หรือ เมื่อส�าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรของ รร.ตท. แล้วไม่เข้าศึกษาต่อใน รร.เหล่าทัพ  

หรือ รร.นรต. ต้องชดใช้เงินค่าปรับ จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการชดใช้ค่าเสียหาย ภายใน ๓๐ วัน 

นับถัดจากวันยื่นหนังสือแสดงความจ�านง 

ระเบียบปฏิบัติประจ�า
๑. ระเบียบปฏิบัติประจ�าวัน นตท. วันจันทร์ - ศุกร์ 
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เวลา การปฏิบัติ

๐๘๐๐ - ๐๘๑๐ เตรียมตัวเข้ารับการฝึก - ศึกษา

๐๘๑๐ - ๑๒๐๐ ฝึก - ศึกษา คาบเรียนที่ ๑ - ๔

๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ฝึก - ศึกษา คาบเรียนที่ ๕ - ๗ 

๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ ภารกิจส่วนตัว (ยกเว้นวันจันทร์)

๑๗๐๐ - ๑๘๐๐ วันจันทร์ - กิจกรรมชมรม เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕๑๐ 

 วันอังคาร - เวลาของ กรม นร.ฯ (วิชาทหารฝึก ชั้นปีที่ ๑)

 วันพุธ - กีฬา นตท. (Sport Day)

 วันพฤหัสบดี - เวลา นตท.รร.ตท. (วิชาทหารฝึก ชั้นปีที่ ๒)

 วันศุกร์ - บรรยายพิเศษ/เวลาผู้บังคับบัญชา

๑๘๐๐ เคารพธงชาติ รับประทานอาหารเย็น ภารกิจส่วนตัว

๑๙๐๐ - ๒๑๐๐ นั่งโต๊ะฝึกฝน, เรียนซ่อมเสริม, ห้องสมุด

๒๑๐๐ - ๒๑๓๐ อบรมชี้แจงสวดมนต์

๒๑๓๐ - ๒๒๐๐ ภารกิจส่วนตัว

๒๒๐๐ เวลานอน

หมายเหต ุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตารางกิจกรรมได้ภายหลัง
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เวลา การปฏิบัติ

วันเสาร์

๐๕๓๐ - ๐๕๓๕ ตื่นนอน รวมแถว ตรวจยอด

๐๕๓๕ - ๐๗๐๐ ออกก�าลังกาย - กายบริหาร - กิจกรรมพิเศษ

๐๗๐๐ - ๐๗๓๐ รับประทานอาหารเช้า

๐๗๓๐ - ๐๘๐๐ ภารกิจส่วนตัว/ท�าความสะอาดส่วนรวม

๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ งานโยธา/เวลาผู้บังคับบัญชา

๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน

วันอาทิตย์ กลับเข้า รร.ตท./รวมแถว/ตรวจยอด/สวดมนต์/ชี้แจง/เวลา 
ผู้บังคับบัญชา

๑๙๐๐ ภารกิจส่วนตัว

๒๐๐๐ เวลานอน

๒๒๐๐ ภารกิจส่วนตัว

๒๐๐๐ เวลานอน

๒. ระเบียบปฏิบัติประจ�าวัน นตท. วันเสาร์ - อาทิตย์
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๓. ระเบียบปฏิบัติประจ�าการรักษาการณ์
  เพื่อให้ นตท. ได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ซึ่งจะท�าให้เกิดความ

คุน้เคยต่อการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยรวม อนัได้แก่ การเรยีนรูใ้นเรือ่งการแต่งกาย ระเบยีบ
ปฏิบัติ การรายงานเหตุการณ์ รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์อันท่ีอาจเกิดข้ึนได้  
กรม นร.ฯ จะจดั นตท. หมนุเวยีนเข้าเวรรกัษาการณ์ตามจดุต่าง ๆ  ทีผู่บ้งัคบับญัชา
เห็นสมควร 

 ในวันหยุดราชการ ส�าหรบั นตท. ชัน้ปีที ่๑ จะเริม่เข้าเวรรกัษาการณ์
เมื่อผ่านพิธีแต่งเครื่องแบบแล้ว ๑ สัปดาห์

 จุดรักษาการณ์
 (๑) เวรกองบังคับการ กรม นร.ฯ
 (๒) เวรกองบังคับการกองพัน, กองร้อย 
  วันหยุดราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชม. โดยให้รับหน้าที่ ตั้งแต่

เวลา ๑๗๐๐ ของวันปล่อยพักบ้าน จนถึงเวลา ๒๐๐๐ ของวันกลับจากการปล่อย
พักบ้าน โดยจัดเป็น ๖ ผลัด ผลัดละ ๒ ชม. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา)

  ผลัดที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘๐๐ - ๒๐๐๐
  ผลัดที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๒๐๐๐ - ๒๒๐๐
 ผลัดที่ ๓ ตั้งแต่เวลา ๒๒๐๐ - ๒๔๐๐
 ผลัดที่ ๔ ตั้งแต่เวลา ๒๔๐๐ - ๐๒๐๐
  ผลัดที่ ๕ ตั้งแต่เวลา ๐๒๐๐ - ๐๔๐๐
  ผลัดที่ ๖ ตั้งแต่เวลา ๐๔๐๐ – ๐๖๐๐
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เวลา  การปฏิบัติ  สถานที่
 การแต่งกายของ นตท.

เวรเตรียมพร้อม  สมัครใจอยู่ รร.ตท. กักบริเวณ

๐๗๐๐ แถว/รับประทานอาหาร หน้าโรงอาหาร ชุดฝึกพับแขน ชุดศึกษา ชุดฝึกไม่พับแขน

๐๘๐๐ - ๑๑๓๐ โยธา กรม นร.ฯ - - ชุดฝึกไม่พับแขน

๑๒๐๐ แถว/รับประทานอาหาร หน้าโรงอาหาร ชุดฝึกพับแขน ชุดศึกษา ชุดฝึกไม่พับแขน

๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ โยธา กรม นร.ฯ - - ชุดฝึกไม่พับแขน

๐๘๐๐ แถว/รับประทานอาหาร หน้าโรงอาหาร ชุดพละศึกษา ชุดพละศึกษา ชุดฝึกไม่พับแขน

๒๑๐๐ แถว/เช็คยอด/สวดมนต์ - -

๒๒๐๐ นอน/ปิดไฟโรงนอน

ระเบียนปฏิบัติประจ�า และการแต่งกายของ นตท. ในวันหยุด

หมายเหตุ          
๑. น.เวร กรม นร.ฯ เป็นผู้ก�ากับดูแล หรือมอบหมายภารกิจ
๒.  กรณีที่มีฝนตกหรือเหตุจ�าเป็น การแต่งกายของ นตท. เพื่อปฏิบัติ

ตาม รปจ. ให้อยู่ในดุลยพินิจของ น.เวร กรม นร.ฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
๔. รปจ. การเดินทางไป-กลับ รร.ตท. ของ นตท.
 ๔.๑ การขึ้น-ลงรถ ในวันปล่อย นตท. ภายหลังปฏิญาณตน  

หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
 ๔.๒ รถยนต์โดยสารที่ รร.ตท. จัดให้ ข้ึน-ลง บริเวณด้านหน้า

พระบรมราชานสุาวรย์ี รชักาลที ่๕ และจดัส่ง นตท. ทีไ่ด้รบัการปล่อยพกัในบรเิวณ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และสถานีขนส่งหมอชิต ส่วนการรับกลับให้รับที่อนุสรณ์
สถานแห่งชาติเพียงแห่งเดียว โดยให้รถยนต์โดยสารของ รร.ตท. ออกจากอนุสรณ์
สถานแห่งชาติ เวลา ๑๗๐๐

 ๔.๓ รถยนต์โดยสารส่วนตัว (รถยนต์ผู้ปกครอง) ข้ึนบริเวณหน้า
สโมสร นตท.

 ๔.๔ กรณีเดินทางกลับโดย รถยนต์โดยสาร รับจ้างขึ้น บริเวณด้าน
หน้าสโมสร นายทหารสัญญาบัตร

 ๔.๕ ในกรณีทีม่ฝีนตกหรอืเหตจุ�าเป็นการ ขึน้-ลงรถนอกเหนอืจาก
การปล่อย นตท. เป็นส่วนรวมอนุโลมให้ ขึ้น-ลง รถได้ที่สโมสร นตท. หรืออยู่ 
ในดุลยพินิจของ น.เวร กรม นร.ฯ พิจารณาตามความเหมาะสม 
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การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กรม นร.ฯ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่ายกายให้กับ นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี 

โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ กพล.ฯ ก�าหนด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบร่างกาย นตท. ชั้นปีที่ ๑

 ครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒๕

 ครั้งต่อไป ทดสอบทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง 

    สัปดาห์ละ ๑ สัปดาห์ กองพัน ตามล�าดับ 

 ห้วงเวลา พัน.นร.ฯ พิจารณา การสอบในช่วงเช้า 

    โดยแยกเป็นกลุ่มย่อย

 สถานที่ กรม นร.ฯ และ กพล.ฯ

เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบร่างกาย นตท. ชั้นปีที่ ๒

 ครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑๐

 ครั้งต่อไป ทดสอบทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง 

   สัปดาห์ละ ๑ กองพัน ตามล�าดับ 

 ห้วงเวลา พัน.นร.ฯ พิจารณาการสอบในช่วงเช้า 

   โดยแยกเป็นกลุม่ย่อย สถานท่ี กรม นร.ฯ และ กพล.ฯ

เกณฑผ่านการประเมินการทดลองสมรรถภาพทางกายยของ นตท.

ล�าดับ สถานีทดสอบ

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

50% 60% 70% 80%

๑ วิ่ง ๑๐๐๐ เมตร ๕.๒๒ นาที ๕.๐๐ นาที ๔.๕๐ นาที ๔.๒๐ นาที

๒ ดึงข้อ (ภายใน ๒ นาที) ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง ๗ ครั้ง

๓ ลุก-นั้ง (๓๐ วินาที) ๒๑ ครั้ง ๒๓ ครั้ง ๒๕ ครั้ง ๒๗ ครั้ง

๔ ดันพื้น (๓๐ วินาที) ๒๐ ครั้ง ๒๒ ครั้ง ๒๔ ครั้ง ๒๖ ครั้ง

๕ ว่ายน�้า ๕๐ เมตร ๘๐ วินาที ๗๕ วินาที ๗๓ วินาที ๗๐ วินาที

๖ วิ่งระยะไกล ๔๐ นาที (๕ กม.) ๕๕ นาที (๗.๕ กม.)
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การบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล

การปฏิบัติในการรักษาการเจ็บป่วยของ นตท.

กองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร (กพท.รร.ตท.) มีหน้าท่ีให้บริการ

ทางการแพทย์ ได้แก่ การรักษาพยาบาล เวชกรรมป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทันตกรรม ให้แก่ นตท. ข้าราชการลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป  

มีเตียงพักฟื้น ๖๐ เตียง มีแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ กุมารแพทย์ 

อายุรแพทย์ประสาทวิทยา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทันตแพทย์ จ่ายยาโดย

เภสชักร มบีรกิารกายภาพบ�าบดัโดยนกักายภาพบ�าบดั และบรกิารทางพยาธวิทิยา 

ในกรณีที่ นตท. เจ็บป่วยด้วยโรคซับซ้อนหรือเกินขีดความสามารถ กพท.ฯ จะแจ้ง

ผู้ปกครองและด�าเนินการส่งต่อไปยัง รพ.เหล่าทัพ หรือ รพ.ที่เหมาะสม

สิทธิในการรักษาพยาบาล

๑. บุตรข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่อายุไม่เกิน ๒๐ ปี 

บริบูรณ์ และมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลางแล้วจะ

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลที ่กพท.ฯ และ รพ.โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า  

(รพ.รร.จปร.) ได้ โดยต้องน�าบัตรประชาชนมาแสดงสิทธิ์ทุกครั้ง (หากไม่ได้น�าบัตร

ประชาชนมา จะต้องช�าระเป็นเงินสดและให้ผู้ปกครองน�าใบเสร็จไปเบิกคืนจาก 

ต้นสังกัด)

๒. กรณี นตท. เป็นบุตรข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน ที่ตรวจ

สอบแล้วไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเบิกรักษาพยาบาลจากระบบเบิกจ่ายตรง หรือ

ในกรณี นตท. เป็นบุตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ รวมทั้ง

สิทธิบัตรทอง เมื่อมารับการตรวจรักษาที่ กพท.ฯ จะจัดสวัสดิการให้ฟรีไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่าย

๓. กรณอีืน่ ๆ  ได้แก่ นตท. ทีใ่ช้สิทธปิระกนัสขุภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 

จากภูมิล�าเนาเดิม หรือไม่เคยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลใด ๆ มาก่อน จะต้องลง

ทะเบียนท�าบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ รพ.รร.จปร. โดยใช้ส�าเนา

บัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ กพท.ฯ จะด�าเนินการให้ และ 

เมื่อ นตท. ไปใช้บริการ ขอให้น�าบัตรประชาชนไปแสดงสิทธิ์ด้วยทุกครั้ง
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สิทธิการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลภายนอกต้องรับไว้รักษา 
แบบผู้ป่วยใน (Admit) 

๑. บุตรข้าราชการ (อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์) หรือสามารถเบิก 
ค่ารักษาพยาบาล จากต้นสังกัดของบิดา/มารดาได้ แสดงสิทธิ์โดยใช้บัตรประจ�าตัว
ประชาชนของ นตท. กรณีท่ีไม่ได้น�าบัตรประชาชนมาด้วย ต้องช�าระเป็นเงินสด 
และให้ผู้ปกครองน�าไปเบิกคืนที่ต้นสังกัดในภายหลัง

๒.  บุตรข้าราชการที่มีอายุเกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือผู้ท่ีไม่สามารถเบิก 
ค่ารักษาพยาบาลจากสังกัดของ บิดา/มารดาได้ จะใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ที่ รพ.รร.จปร. ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
๑. กรณี นตท. ประสบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินนอก รร.ตท.
 ๑.๑ อุบัติเหตุทางยานพาหนะ เบิก พรบ. ได้ตามจริงไม่เกิน 

๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ได้ทุก รพ. หากเกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท ให้ใช้สิทธิบัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิข้าราชการต่อไป

  ๑.๒ ส�าหรับผู ้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุอื่น ๆ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้ทุก รพ.

 ๑.๓ เมื่อ นตท. ประสบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินนอก รร.ตท.  
ขอให้โทรแจ้ง กพท.ฯ ที่ ๐๒ ๕๗๒๕๔๔๐ และกองพันท่ี นตท. สังกัดอยู่ทราบ 
ทุกครั้ง เพื่อรายงานต่อ ผบ.รร.ตท.

๒. ข้อควรทราบอื่น ๆ ดังนี้
 ๒.๑ กรณีที่ นตท. มีการเจ็บป่วยที่แพทย์ลงความเห็นว่าต้องได้รับ

การพักฟื้นท่ีห้องพักฟื้นของ กพท.ฯ นตท. ผู้น้ันจะได้รับการดูแลเป็น อย่างดี  
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ กพท.ฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่
พยาบาลดูแลตลอด ๒๔ ชม.    

 ๒.๒ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยของ นตท. หรือภาวะ
สุขภาพของ นตท. จะถูกบันทึกข้อมูลทั้งหมดด้วยระบบสารสนเทศทางการแพทย์ 
และสมุดประจ�าตัวบันทึกประวัติการเจ็บป่วยตลอดเวลา ๒ ปีที่อยู่ใน รร. และ 
จะส่งมอบให้ หน่วยรักษาพยาบาลของ รร.เหล่าทพั รวมทัง้ข้อมลูการเจบ็ป่วยเรือ้รงั
รายบุคคลที่ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
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 ๒.๓ กรณ ีนตท. เจบ็ป่วยทีไ่ม่ใช่กรณฉีกุเฉนิขอให้ นตท. มารบัการ
รักษาที ่กพท.ฯ การน�า นตท. ไปรบัการรกัษาเองยงั รพ. อืน่ ๆ  เป็นการข้ามขัน้ตอน 
โดยเฉพาะการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะไม่สามารถเบิกได้ ถ้าไม่ได้รับ
หนังสือส่งต่อจาก รพ.รร.จปร. (หน่วยบริการปฐมภูมิ) เสียก่อน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
เป็นอันตรายถึงชีวิต

๓. ระยะการฝึกปรับสภาพ นร.ใหม่ ๔ สัปดาห์แรก เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมของร่างกายและลดการบาดเจบ็จากการฝึก กพท.ฯ ขอแนะน�าให้เตรยีม
ร่างกายเพื่อพร้อมรับการฝึกดังนี้

 ๓.๑ เตรียมร่างกายก่อนล่วงหน้า ๒-๔ สัปดาห์ ก่อนเข้าเรียน  
เช่น วิ่ง ดันพื้น ลุกนั่ง ว่ายน�้า ท�าต่อเนื่องอย่างน้อย ๔-๖ วันต่อสัปดาห์

  ๓.๒ ใช้รองเท้ากีฬาที่เหมาะสม เพื่อลดการบาดเจ็บตั้งแต่ใน 
ระยะแรก ซ่ึงจะมีผลต่อไปภายหน้าในระยะยาวได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีสภาพร่างกาย 
ไม่เหมาะสม เช่นน�้าหนักมาก เข่าชิดกัน เท้าแบน เป็นต้น

 ๓.๓ นตท. อยู่ร่วมกัน ๒๔ ชม. ห้ามใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ เช่น โควิด-๑๙ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตาแดง 
สุกใส มือเท้าปาก เป็นต้น

 ๓.๔ ระยะการปรับสภาพ นร.ใหม่ ตัวจะชื้นเหงื่อตลอดเวลา  
ให้เปล่ียนใช้กางเกงในและถงุเท้าทีแ่ห้งเสมอเมือ่มโีอกาส เพือ่ป้องกนัโรคทีเ่กดิจาก
เชื้อรา

๔. การเยี่ยม นตท. ป่วย วันราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐-๑๘๐๐ และ 
วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐ เมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น โดยจะต้อง
อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เวร หรือนายทหารของ กพท.ฯ ส�าหรับช่วงปรับสภาพ 
นร.ใหม่ ใน ๔ สัปดาห์แรกจะไม่อนุญาตให้เยี่ยม ยกเว้นกรณีแพทย์ติดต่อให้มา 
ดูอาการ โดยใช้ห้องรับประทานอาหารนักเรียนเป็นสถานท่ีเยี่ยม ซ่ึงผู้ปกครอง 
ต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ห้องพักฟื้น

๕. กพท.ฯ ไม่มีอ�านาจในการอนุญาตให้ นตท. ออกนอกโรงเรียน  
หากผู้ปกครองต้องการรับ นตท.กลับในวันหยุดราชการ ขณะยังรักษาตัวที่ กพท.ฯ 
นั้น สามารถอนุญาตให้ท�าได้ ๒ กรณี ดังนี้
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 ๕.๑ ในกรณีที่มีใบนัดตรวจในวันหยุดราชการจากสถานพยาบาล
อื่นตามระเบียบก�าหนด (จะต้องแสดงใบนัดด้วย) ให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง 
ที่เซ็นสัญญาเป็นผู้มารับ นตท.เอง หากมารับไม่ได้ ให้โทรศัพท์แจ้งที่ห้องพักฟื้น 
(โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๗๓) โดยระบุผู้ที่มารับแทน ซึ่งแพทย์ของ กพท.ฯ จะเขียน 
ค�าสั่งการรักษาไว้ว่า “อนุญาตให้ออกไปตรวจข้างนอกได้” ส�าหรับไปแสดงต่อ  
กรม นร.ฯ จากนั้นให้น�าใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลนั้นมาแสดงต่อแพทย์ที่ 
กพท.ฯ ในวันแรกที่เปิดท�าการ

  ๕.๒ ในกรณีที่ไม่มีใบนัดตรวจ ผู้ปกครองสามารถรับ นร. ไปตรวจ
ที่สถานพยาบาลข้างนอกได้ โดยต้องให้แพทย์ออกใบความเห็นและเขียนค�าสั่งการ
รกัษาไว้ด้วยว่า “อนุญาตให้ออกไปตรวจข้างนอกได้” ส�าหรบัไปแสดงต่อ กรม นร.ฯ 
และให้น�าใบรับรองแพทย์จากข้างนอกมาแสดงต่อแพทย์ท่ี กพท.ฯ ในวนัแรกทีเ่ปิด
ท�าการ

 ทั้ง ๒ กรณี ต้องลงไปลาที่กองพันในแต่ละต้นสังกัด โดยผู้ปกครอง
น�าใบที่เซ็นรับทราบการลาจาก กพท.ฯ ไปให้นายทหารปกครองเซ็นอนุมัติการลา 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ และให้ผู้ปกครองน�าใบมาคืนท่ี กพท.ฯ โดยให้  
นตท. ไปรายงานตัวออกที่กองพันก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะให้ผู้ปกครองรับตัว

การป้องกันโรคลมร้อนและโรคติดต่อ
๑. โรคลมร้อนหรือ Heat Stroke
  เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปท้ังจากภายนอกและ 

จากการฝึก ซ่ึงเป็นความร้อนที่ร่างกายผลิตขึ้นเองจากการออกก�าลังกาย แล้ว
ร่างกายระบายความร้อนออกไม่ทัน ความร้อนจะท�าลายอวัยวะและระบบการ
ท�างานต่าง ๆ ของร่างกายจนถึงเสียชีวิตได้

  ๑.๑ โรคลมร้อนมีอาการอย่างไร
  ตัวร้อนจัด อาจจะไม่มีเหงื่อ เพลีย คลื่นไส้อาเจียนเวียนหัว 

เดินเซ พูดไม่รู้เรื่อง ถ้าอาการหนักขึ้นจะมีความดันเลือดต�่า เพ้อ ชัก ช็อก ไม่รู้สึก
ตัวและเสียชีวิตได้

 ๑.๒ กลุ่มเสี่ยง       
  ได้แก่ คนอ้วน ผู้ที่เล่นกีฬาหรือฝึกทหารในสภาพอากาศร้อน
โดยขาดการเตรยีมตัวมาก่อน ผูท่ี้ติดสารเสพติดหรอืด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนฝึก มอีาการ
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ป่วยเช่น ไข้หวัด ท้องเสีย หรือมีโรคประจ�าตัว กินยาลดน�้ามูกหรือยาขับปัสสาวะ 
อดนอน

 ๑.๓ การป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคลมร้อน 
   ๑.๓.๑ ในสปัดาห์แรก หากมโีรคประจ�าตวัและทานยาประจ�า 

หรือมีอาการผิดปกติใดให้แจ้งครูฝึก และแพทย์
   ๑.๓.๒ ก่อนการฝึก ถ้ามีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

ต้องบอกให้ครูฝึกและแพทย์ทราบ
   ๑.๓.๓ ระหว่างการฝึก เมื่อมีอาการผิดปกติเกิดข้ึนไม่ว่าจะ

เป็นช่วงไหน ต้องรีบบอกเพื่อนหรือครูฝึกทันที ซึ่งไม่มีการลงโทษใด ๆ
   ๑.๓.๔ ระหว่างพักการฝึก ต้องลดความร้อนของร่างกายโดย 

นตท.ทุกคนต้อง        
   ๑.๓.๔.๑ ดื่มน�้า ๑ - ๒ แก้ว ทุกครั้ง โดยไม่ต้องให้หิว
น�้า (ควรดื่มน�้าไม่น้อยกว่า ๘ แก้ว/วัน)

   ๑.๓.๔.๒ ใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดหน้าเช็ดตัว ทุกครั้ง บ่อย ๆ 
   ๑.๓.๔.๓ การดูแลตนเองในแต่ละวันต้องสังเกตสี
ปัสสาวะของตนเองทุกครั้ง ถ้าสีเหลืองเข้ม ให้ดื่มน�้าเพิ่มขึ้นทันที 

การสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายจากสีของน�้าปัสสาวะ
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 ๑.๔ การช่วยเหลือเบื้องต้นท�าอย่างไร มี ๕ ขั้นตอน
  ๑.๔.๑ น�าผู้ป่วยเข้าร่ม นอนราบยกเท้าสูงทั้ง ๒ ข้าง
  ๑.๔.๒ ถอดเสื้อผ้าชั้นนอกออก ราดน�้าเย็นบนตัวเพื่อลด

อุณหภูมิร่างกายโดยเร็วที่สุด
  ๑.๔.๓ ใช้ผ้าชุบน�้าเย็นเช็ดตัว หรือน�าถุงน�้าแข็ง วางบริเวณ

ซอกคอ ซอกรักแร้และขาหนีบ
  ๑.๔.๔  ไม่ใช้ผ้าเปียกคลุมตัว เพราะจะขัดขวางการระเหย 

ของน�้าออกจากร่างกาย
  ๑.๔.๕ รีบน�าส่งโรงพยาบาล
๒. โรคติดต่อ
 ๒.๑ โรคติดต่อ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรค สามารถติดต่อกันได้

ระหว่างบุคคล ที่พบบ่อย เช่น โควิด-๑๙ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ สุกใส ตาแดง โรคมือ
เท้าปาก เป็นต้น

 ๒.๒ โรคติดต่อที่พบได้ง่าย
  ๒.๒.๑ ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโควิด-๑๙ อาการจะมี

ไข้ ไอ คอแห้ง น�้ามูกไหล ปวดศีรษะ โดยไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่า มีไข้สูง
เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รวมทั้งมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนและ 
ท้องเสียได้

  ๒.๒.๒ สุกใส มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ต่อมา จะมีผื่นแดง
ราบ แล้วกลายเป็นตุ่มนูนมีน�้าใส ๆ มีอาการคัน ขึ้นเป็นกลุ่มตามใบหน้า ล�าตัว  
ต่อมาเป็นตุ่มหนองและตกสะเก็ด

  ๒.๒.๓ โรคตาแดง อาการระคายเคืองตา ปวดตา น�้าตาไหล 
กลัวแสง มีน�้าตามาก หนังตาบวมและเยื่อบุตาแดง อาจเริ่มที่ตาข้างเดียวหรือเป็น
พร้อมกันทั้ง ๒ ตา อาจมีไข้ต�่า ๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว

  ๒.๒.๔ โรคมอืเท้าปาก มไีข้ ร่วมกบัมีตุม่พองเลก็ ๆ  ทีน่ิว้ ฝ่ามอื 
ฝ่าเท้าและในปากจะแตกเป็นแผลตื้น ๆ ที่ลิ้น กระพุ้งแก้ม

 ๒.๓  การป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคติดต่อ
  ๒.๓.๑ รักษาร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชน์
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  ๒.๓.๒ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
  ๒.๓.๓ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วย เช่น ภาชนะ

ดื่มน�้าและทานอาหาร ผ้าเช็ดตัว แว่นตา
  ๒.๓.๔ หมัน่ล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้ หรอืแอลกอฮอล์เจล และ

ไม่ใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างมาขยี้ตา
  ๒.๓.๕ ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปาก และจมูกเมื่อเจ็บป่วย 

เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
  ๒.๓.๖ เมื่อฝุ่นละอองเข้าตา ไม่ขยี้ตา ให้ล้างด้วยน�้าต้มสุกที่

เย็นแล้วหรือน�้าเกลือสะอาด
  ๒.๓.๗  เมือ่มอีาการเจ็บตัว รบีรายงานครฝึูก และไปพบแพทย์

เพื่อรับการตรวจรักษา

การจัดระเบียบห้องนอน นตท.
๑.  แผนผังการจัดห้องนอน 
หมายเหตุ 1. เตียงนอน 2. โต๊ะอ่านหนังสือ 3. ตู้เสื้อผ้า
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๒. แผนผังการวางรองเท้าใต้เตียง

๑. รองเท้าสูงครึ่งน่องสีด�า ๒. รองเท้าหุ้มข้อสีด�า

๓.  รองเท้าหุ้มส้นสีด�า ๔. รองเท้าผ้าใบ

๕. รองเท้าฟองน�้า  ๖. รองเท้าฟุตบอล (ถ้ามี)

๗. ขันน�้า  ๘. ตะกร้าผ้าใต้เตียง

หมายเหตุ 

- หัวรองเท้าหันออกด้านนอกเตียง

- รองเท้าให้ร้อยเชือกให้ครบทุกรูและเก็บปลายไว้ด้านในให้เรียบร้อย

- รองเท้าชนิดเดียวกันวางต่อกัน

- ให้วางรองเท้าต่อกันตามลูกศร
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ตัวอย่างการวางรองเท้าใต้เตียง
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๓. แผนผังการจัดวางสิ่งของในตู้

ภาพการจัดวางสิ่งของในตู้
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สิ่งของที่วาง

๑. ชุดพิเศษ ๑๙. กล่องใส่เครื่องส�าอาง และของใช้ส่วนตัว 

๒. ชุดปกติ ๒๐. ไฟฉาย 

๓. ชุดวอร์ม ๒๑. เสื้อยืดสีเขียวและเสื้อยืดสีขาว

๔. ชุดฝึก(๑) ๒๒. กางเกงกีฬาขาสั้น 

๕. ชุดฝึก(๒) ๒๓. ผ้าปูเตียงและปลอกหมอนวางซ้อนกัน

๖. ชุดดูงาน ๒๔. กางเกงนอน

๗. เสื้อศึกษา ๒๕. กางเกงใน

๘. เสื้อยืดอื่น ๆ ๒๖. ผ้าเช็ดตัว

๙. กางเกงสีเขียว ๒๗. ถุงเท้าด�า

๑๐. เนคไท หรือผ้าผูกคอ ๒๘. ถุงเท้าขาว

๑๑. กระเป๋าพราง ๒๙. กางเกงว่ายน�้า

๑๒. กระเป๋าเดินทาง ๓๐. กล่องใส่ของอื่น ๆ

๑๓. กระเป๋าศึกษา ๓๑. กล่องใส่เครื่องหมาย

๑๔. เข็มขัดสีเขียว (ม้วนเก็บ) ๓๒. อุปกรณ์การขัดรองเท้าและเครื่องหมาย

๑๕. หมวกหม้อตาลชุดพิเศษ ๓๓. ที่วางห่วงปลายขากางเกง

๑๖. หมวกหม้อตาลชุดปกติ ๓๔. ตะขอแขวนแว่นตาว่ายน�้า

๑๗. หมวกชุดฝึกสีเขียว ๓๕., ๓๖. ตะขอแขวนหมวก

๑๘. หมวกฝึกพรางกับหมวกฝึกภาคทะเลวางซ้อนกัน

หมายเหตุ

๑. การแขวนชุดและเสือ้ผ้าต่าง ๆ  ให้แขวนโดยหนัด้านหน้าไปทางซ้ายมอื

๒. ไม้แขวนเกี่ยวจากด้านนอกเข้าหาด้านใน

๓. ไม้แขวนที่เหลือไว้ซ้ายสุด

๔. ไม้แขวนต้องมีสีเดียวกันคือสีฟ้า
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เครื่องแต่งกายของ นตท.



67

คู่มือนักเรียนเตรียมทหาร

เครื่องแต่งกายของ นตท.
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เครื่องแต่งกายของ นตท.
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เครื่องแต่งกายของ นตท.
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เครื่องแต่งกายของ นตท.
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การลาและการออกนอกบริเวณ

๑. กรณีจ�าเป็น นตท. อาจจะขออนุญาตลากิจหรือลาป่วย ต่อผู้บังคับ
บัญชาตามล�าดับช้ัน จนถึงผู้มีอ�านาจอนุมัติให้ลาได้ ส�าหรับ การขอลากิจจะต้อง
รายงานจนถงึผู้มอี�านาจให้ลาได้อย่างน้อย ๓ วนั ท�าการ และเมือ่ได้รบัอนญุาตแล้ว
จึงจะออกนอกบริเวณ รร.ตท. ได้

๒. นตท. ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ลาได้ หากมคีวามจ�าเป็นจะขอลาต่อให้กลบั
เข้ามาเสนอหลักฐานขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยตนเอง เว้นแต่บิดา/
มารดา เสียชีวิต, เจ็บป่วยหนัก หรือมีเหตุจ�าเป็นส�าคัญ ฯลฯ ให้โทรศัพท์แจ้ง 
ผู้บังคับบัญชาทราบ และเมื่อ นตท. กลับเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว ให้เขียน
รายงานขออนุญาตลากิจย้อนหลัง

๓. นตท. อยู่ภายนอก รร.ตท. เกิดเจ็บป่วยกะทันหันต้องเข้ารับการ
รกัษาตวัโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียง ขอให้ผู้ปกครองหรือญาติ โทรศพัท์
แจ้งให้ นายทหารปกครองทราบโดยเรว็ทีส่ดุ และเมือ่ นตท. หายป่วย และสามารถ
กลับเข้า รร.ตท. ได้แล้ว ให้น�าหลักฐานใบรับรองแพทย์มา ประกอบรายงานขอ
อนุญาตลาป่วย

๔. กรณีการลากิจไปต่างประเทศนั้น นตท ถือได้ว่าเป็นนักเรียนทหาร 
จึงมีสิทธิในการลาตาม ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕

การเยี่ยมญาติ

๑. วันราชการ ไม่มีการเยี่ยมญาติ แต่หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะ
ต้องให้ นตท. พบญาติจะต้องได้รับอนุญาตจาก ผบ.พัน.นร. ขึ้นไป

๒. วันหยุดราชการ ห้วงเวลาเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ และห้วง
เวลาบ่าย ตั้งแต่ ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐ 

หมายเหตุ      
- ส�าหรับ นตท. ชั้นปีที่ ๑ ที่อยู่ในห้วง นร.ใหม่ และ นตท. ที่ป่วยนอน

พกัรักษาตวัที ่กพท.ฯ การก�าหนดห้วงเวลาในการเยีย่มญาต ิให้เป็นไปตามทีก่�าหนด
แล้วแต่กรณี

- สถานที่เยี่ยมญาติ ใช้บริเวณสโมสร นตท. โดยให้ผู้ปกครองติดต่อแจ้ง
ความประสงค์เยี่ยม นตท. ที่ กรม นร.ฯ หรือที่ พัน.นร. ต้นสังกัดของ นตท. 
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สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ นตท.

เงินเดือน

๑. นตท. ชั้นปีที่  ๑ รับเงินเดือนระดับ พ.๑ ชั้น ๑๑ จ�านวน  

๒,๗๓๐.- บาท        

๒. นตท. ชั้นปีที่  ๒ รับเงินเดือนระดับ พ.๑ ชั้น ๑๒ จ�านวน  

๒,๘๙๐.- บาท

เงินเบี้ยเลี้ยง นตท. จะได้รับเบี้ยเลี้ยงประจ�า วันละ ๑๒๐.- บาท ส�าหรับ

เป็นค่าอาหาร ๓ มื้อ

เงินประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

๑. นตท. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจะมีหลักประกันเงินสินไหมชดเชย 

รายละ ๑๐๐,๐๐๐. - บาท 

๒. นตท. เสียชีวิตที่ไม่ไช่อุบัติเหตุจะได้รับเงินช่วยเหลือค่างานศพ  

รายละ ๒๐,๐๐๐.- บาท

เงินสินไหมทดแทน 

๑. นตท. เสียชีวิตทางธุรการ รายละ ๒๐,๐๐๐.- บาท

๒. นตท. เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการนอกหน่วย รายละ  

๓๐,๐๐๐.- บาท

เงินสวัสดิการสงเคราะห์

๑. นตท. เสยีชวิีต หรอืประสบอบุตัเิหตจุนถงึทพุพลภาพ รบัเงนิบรจิาค

จาก นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี นายละ ๑๐๐.- บาท

๒. บิดาหรือมารดาเสียชีวิต รับเงินบริจาคจาก นตท. ท้ัง ๒ ช้ันปี  

นายละ ๑๐.- บาท

๓. บ้านพัก นตท. ประสบภัยพิบัติ ขอรับบริจาคจากข้าราชการและ 

นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี ตามแต่จิตศรัทธา
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การบริการตัดผม                                                                

ทรงผมของ นตท. ความยาวด้านหน้าไม่เกิน ๑ ซม. ส่วนด้านข้างและ 

ด้านหลังตัดเกรียน

ห้องตัดผมบริการ นตท. มีจ�านวน ๓ ห้อง อยู่บริเวณช้ันล่างอาคาร  

ร้อย. ๒ พัน.นร. ๑ จ�านวน ๑ ห้อง และ พัน.นร.๒ จ�านวน ๒ ห้อง (อาคาร ร้อย.๒ 

และอาคาร ร้อย.๓) ส�าหรับห้วงวัน เวลา ในการตัดผมของ นตท. ได้ก�าหนด 

ให้ตดัผมได้ทกุวนัท�าการต้ังแต่เวลา ๑๕๐๐ - ๑๘๐๐ โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ ท้ังสิน้
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อัตราการแจกจ่ายอาภรณ์ภัณฑ์

(เครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย)

นตท. จะได้รับการแจกจ่าย เครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบ 

เครื่องแต่งกาย จากทางราชการ จ�านวน ๖๐ รายการ โดยมีอัตราการแจกจ่าย 

ตามตาราง ดังนี้

ล�าดับ รายการ
หน่วย

นับ

อัตราจ่าย

ชั้นปีที่ หมายเหตุ

1 2

 สิ่งอุปกรณ์จ่ายประจากาย เครื่องแต่งกาย

และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย

   

๑ หมวกทรงหม้อตาล ใบ ๑ -

๒ เครื่องแบบปกติ (เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว

และกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว)

ตัว ๒ ๒

๓ สายเข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียว เส้น ๑ ๑

๔ หัวเข็มขัดกลาโหม หัว ๒ -

๕ ตราหน้าหมวกโลหะสีทองรูปตราแผ่นดิน

ขนาดกลาง

อัน ๒ -

๖ เครื่องหมายโลหะสีทองรูปตราโรงเรียน

เตรียมทหาร

คู่ ๒ -

๗ อินธนูแข็งสักหลาดหรือเสิร์จสีน�้าเงินด�า คู่ ๑ ๑

๘ ผ้าผูกคอสีน�้าเงินด�า เส้น ๑ -

๙ แพรแถบ อัน ๑ -

๑๐ ป้ายชื่อโลหะ นตท. อัน ๑ -

๑๑ เครื่องหมายโลหะสีทองหมายเลข

ชั้นปีการศึกษา

คู่ ๑ ๑

๑๒ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด้าชนิดผูกเชือก คู่ ๑ ๑

๑๓ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว ใบ ๑ -
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ล�าดับ รายการ
หน่วย

นับ

อัตราจ่าย

ชั้นปีที่ หมายเหตุ

1 2

๑๔ เคร่ืองแบบพิเศษ (เสื้อช้ันนอกคอแบะ

สีน�้าเงินด�าและกางเกงขายาวสีขาว)

ชุด  ๑ -

๑๕ สายเข็มขัดด้ายถักสีขาว เส้น ๑ -

๑๖ ดุมโลหะสีทองชุดพิเศษ (7 ดุม) ชุด ๑ -

๑๗ แถบดิ้นทองแสดงปีการศึกษา แถบ ๑ ๒

๑๘ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด้า คู่ ๑ ๑

๑๙ เครื่องแบบสนาม (ชุดฝึก) ชุด ๒ ๑

๒๐ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด�าชนิดผูกเชือก คู่ ๑ ๑

๒๑ หมวกแก๊ปทรงอ่อน (ประกอบชุดฝึก) ใบ ๑ ๑

๒๒ เครือ่งหมายปักรปูตราโรงเรยีนเตรยีมทหาร คู่ ๒ ๑

๒๓ ห่วงถ่วงขากางเกงชุดฝึก คู่ ๑ -

๒๔ หน้าหมวกปักรูปตราแผ่นดินขนาดเล็ก อัน ๑ ๑

๒๕ เครื่องหมายปักหมายเลขชั้นปีการศึกษา คู่ ๒ ๑

๒๖ ป้ายชื่อปักชุดฝึก นตท. อัน ๒ ๑

๒๗ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว ตัว ๑ ๑

๒๘ หมวกหนีบสีเทาขลิบสีม่วง ใบ ๑ ๑

๒๙ ตราหน้าหมวกโลหะสีทองรูปตราแผ่นดิน

ขนาดเล็ก

อัน ๑ ๑

๓๐ เคร่ืองแบบนกัเรยีนใหม่ (เสือ้คอพบัแขนสัน้

สีขาวและกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว)

ชุด ๒ -

๓๑ กระเป๋าใส่หนังสือ ใบ  ๑ -

๓๒ กระเป๋าใช้เดินทาง ใบ ๑ -
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ล�าดับ รายการ
หน่วย

นับ

อัตราจ่าย

ชั้นปีที่ หมายเหตุ

1 2

เครื่องอุปกรณ์เครื่องแบบอื่น ๆ

๓๓ เครื่องหมายปักต้าแหน่งหัวหน้าตอน นตท. คู่ ๒ ๒

๓๔ เครื่องหมายปักต้าแหน่งหัวหน้าหมวด 

นตท.

คู่ - ๒

๓๕ เครื่องหมายปักต้าแหน่งหัวหน้ากองร้อย 

นตท.

คู่ - ๒

๓๖ เครื่องหมายปักต้าแหน่งหัวหน้ากองพัน 

นตท.

คู่ - ๒

๓๗ เครื่องหมายปักต้าแหน่งหัวหน้านักเรียน 

นตท.

คู่ - ๒

๓๘ เครื่องหมายโลหะสีทองต้าแหน่งหัวหน้า

ตอน นตท.

คู่ ๑ ๑

๓๙ เครื่องหมายโลหะสีทองต้าแหน่งหัวหน้า

หมวด นตท.

คู่ - ๑

๔๐ เครื่องหมายโลหะสีทองต้าแหน่งหัวหน้า

กองร้อย นตท.

คู่ - ๑

๔๑ เครื่องหมายโลหะสีทองต้าแหน่งหัวหน้า

กองพัน นตท.

คู่ - ๑

๔๒ เครื่องหมายโลหะสีทองต้าแหน่งหัวหน้า

นักเรียน นตท.

คู่ - ๑

๔๓ เครื่องหมายผู้ช่วยครูฝึกแบบปัก คู่ - ๒
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ล�าดับ รายการ
หน่วย

นับ

อัตราจ่าย

ชั้นปีที่ หมายเหตุ

1 2

๔๔ เครื่องหมายผู้ช่วยครูฝึกแบบโลหะ คู่ -  ๑

๔๕ เครื่องหมายการศึกษาดีเยี่ยม อัน - ๑

๔๖ เครื่องหมายลักษณะทหารดีเยี่ยม อัน - ๑

๔๗ เครื่องหมายประธานนักเรียน อัน - ๑

๔๘ สายหัวหน้านักเรียนพร้อมนกหวีด สาย - ๑

๔๙ สายหัวหน้ากองพันพร้อมนกหวีด สาย - ๑

๕๐ สายหัวหน้ากองร้อยพร้อมนกหวีด สาย - ๑

๕๑ สายหัวหน้าหมวดพร้อมนกหวีด สาย - ๑

เครื่องนอน

๕๒ ผ้าขนหนูสีขาวคลุมหมอนผื ผืน ๑ -

๕๓ ที่นอน หลัง ๑ -

๕๔ ผ้าห่มนอนแบบบาง ผืน ๑ -

๕๕ ผ้าห่มนอนแบบหนา ผืน ๑ -

๕๖ ผ้าปูที่นอน ผืน ๒ -

๕๗ มุ้งสีกากีแกมเขียว หลัง ๑ -

๕๘ หมอน ใบ ๑ -

๕๙ ปลอกหมอน ปลอก ๒ -

๖๐ ผ้าปูรองนอน ผืน ๑ -

หมายเหตุ :  รายการที่ ๓๓ - ๕๑ จ่ายให้เฉพาะผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าท่ี  

หรือได้รับการคัดเลือกเท่านั้น
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การขึ้นทะเบียนทหารกองประจ�าการของ นตท.

๑. สืบเน่ืองจากโรงเรยีนเตรยีมทหาร ได้รบัอนมุตัใิห้เป็นโรงเรยีนทหาร

ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ดังนั้น นักเรียนเตรียมทหารทุกนายเมื่อมี 

อายุครบ ๑๘ ปี บริบูรณ์ (พ.ศ. ปัจจุบัน - พ.ศ. เกิด = อายุบริบูรณ์) โรงเรียน

เตรียมทหารจะต้องน�าตัวนักเรียนเตรียมทหาร (ยกเว้นผู้ท่ีข้ึนทะเบียนทหารกอง

ประจ�าการแลว้ ในฐานะนักเรยีนนายสิบ, นักเรียนจ่าทหารเรือ, นักเรยีนจ่าอากาศ, 

นักเรียนนายสิบแผนที่, นักเรียนนายสิบต�ารวจ, ข้าราชการทหารประจ�าการ และ 

ผู้ที่ส�าเร็จ รด.ชั้นปีที่ ๓) ให้เจ้าหน้าที่สัสดีมณฑลทหารบกท่ี ๑๒ ข้ึนทะเบียน 

กองประจ�าการ (แบบ สด.๓) และเมือ่ขึน้ทะเบยีนกองประจ�าการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว

จะต้องมีเวลารับราชการในกองประจ�าการ (เป็นนักเรียนเตรียมทหาร) จนครบ

ก�าหนด ๒ ปี หรือน้อยกว่า ๒ ปี (ส�าเร็จ รด.ชั้นปีที่ ๑ เวลารับในกองประจ�าการ  

๑ ปี ส�าเร็จ รด.ชั้นปีที่ ๒ เวลารับราชการในกองประจ�าการ ๖ เดือน) หากต้องออก

จากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในขณะที่มีเวลารับราชการในกองประจ�าการ 

ยงัไม่ครบก�าหนดจะต้องถกูส่งตัวไปรบัราชการในหน่วยทหารจนกว่าจะครบก�าหนด 

(ไปรบัราชการในฐานะทหารกองประจ�าการ หรอืพลทหาร) ทัง้นีเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.  

รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑๐    

๒. ขั้นตอนการด�าเนินการก่อนขึ้นทะเบียนกองประจ�าการ

 ๒.๑ นักเรียนเตรียมทหารที่มีอายุย่าง ๑๘ ปี (อายุ ๑๗ ปี บริบูรณ์) 

ให้ไปแสดงตนเพื่อขอลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) ณ ที่ว่าการอ�าเภอท้องที่

ที่บิดา,มารดา,หรือผู้ปกครองมีภูมิล�าเนาแล้วแต่กรณี (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

   ๒.๑.๑ บคุคลซ่ึงบดิายงัมชีวิีตอยู ่หรอืถ้าบดิาถงึแก่กรรมแล้ว

มารดายงัมีชวิีตอยู่ หรือถ้าทัง้บิดาและมารดาถงึแก่กรรมแล้วมีผูป้กครอง ให้ลงบัญชี

ทหารกองเกินที่อ�าเภอท้องที่ที่บิดาหรือ มารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิล�าเนา แล้วแต่

กรณี

   ๒.๑.๒  บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิได้จดทะเบียน

รับรองบุตร หรือ ถ้ามารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่

อ�าเภอท้องที่ที่มารดาหรือผู้ปกครอง มีภูมิล�าเนา แล้วแต่กรณี
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๓. ขึ้นทะเบียนกองประจ�าการ 
 ๓.๑ ในเดือนตุลาคมของทุกปี กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร 

จะเรียกเก็บเอกสารเพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจ�าการ ดังต่อไปนี้
  ๓.๑.๑ ใบส�าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) ฉบับจริง และ

ส�าเนา ๓ ฉบับ
  ๓.๑.๒ หนังสือส�าคัญประจ�าตัวแสดงวิทยฐานะ รด. (เฉพาะ

ผู้ที่ส�าเร็จ รด.ชั้นปี ๑ หรือ ชั้นปีที่ ๒ เท่านั้น)
 ๓.๒ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรม นร.รร.ตท. จะน�าตัว  

นตท. ทีม่อีายคุรบ ๑๘ ปี บรบิรูณ์ หรอืมีอายเุกนิกว่า ๑๘ ปีบรบูิรณ์ ในเดอืนมกราคม
ของปีถัดไปให้เจ้าหน้าท่ีสัสดีมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ด�าเนินการข้ึนทะเบียน 
กองประจ�าการ (แบบ สด.๓) ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองให้แจ้งเตือนให้
นักเรียนเตรียมทหาร ด�าเนินการตาม ๒ และจัดเตรียมเอกสารตามข้อ ๓.๑.๑  
และ ๓.๑.๒ ให้พร้อมก่อนเดือนตุลาคม

๔. วิธีการนับอายุ
 ๔.๑ การนับอายุเพื่อไปลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) วิธีการคิด  

ให้น�าปี พ.ศ. เกิด + ๑๗ = ในปี พ.ศ.นั้นอายุย่าง ๑๘ ปี ตัวอย่าง นตท. ก. เกิด  
พ.ศ. ๒๕๔๕ + ๑๗ = ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องไปจัดท�า สด.๙ 

 ๔.๒ การนับอายุเพื่อขึ้นทะเบียนทหารกองประจ�าการ (สด.๓)  
วิธีการคิด ให้น�าปี พ.ศ. เกิด + ๑๘ = ในปี พ.ศ. นั้นอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์  
ตัวอย่าง นตท. ก. เกิด พ.ศ. ๒๕๔๕ + ๑๘ = ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้องขึ้นทะเบียน

ทหารกองประจ�าการ (สด.๓) 
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 การลงทัณฑ์ และการตัดคะแนนความประพฤติ

ระเบียบ รร.ตท. ว่าด้วยการลงทัณฑ์ นตท. และการตัดคะแนนความ

ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ รร.ตท. ว่าด้วย การลงทัณฑ์ นตท. 

และการตัดคะแนนความประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบ รร.ตท. ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

และการลงทัณฑ์ นตท. พ.ศ.๒๕๕๑ และค�าสั่ง รร.ตท. (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๘/๕๑  

เรือ่ง ห้ามการลงทณัฑ์ หรอืฝึกความอดทนในท่าทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายต่อร่างกาย

บรรดาระเบียบ ค�าส่ัง และค�าชีแ้จง อ่ืนใด ซึง่ขดัหรือแย้งกับระเบยีบนีใ้ห้ใช้ระเบยีบ

นี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

  ๔.๑ วินัย นตท. หมายถึง การที่ นตท. ต้องประพฤติปฏิบัติตาม

แบบธรรมเนียม นตท. 

  ๔.๒ แบบธรรมเนียม นตท. หมายถึง บรรดา กฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง ค�าชี้แจง ที่ออกโดยผู้มีอ�านาจ มีความมุ่งหมายเพื่อใช้เป็น

หลักปฏิบัติในการปกครอง บังคับบัญชา ฝึกอบรม ปลูกฝัง นตท. ให้มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของทางราชการ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติอันดีงาม

ของ นตท. ทั้งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ  ๕ ให้ ผบ.กรม นร.ฯ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

  หมวดที่ ๑ การลงทัณฑ์ นตท. 

ข้อ ๖ นตท. เมื่อประพฤติบกพร่องหรือกระท�าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชา

สามารถลงทัณฑ์ตามโทษานุโทษ โดยแบ่งทัณฑ์ออกเป็น ๕ สถาน คือ

  ๖.๑ ภาคทัณฑ์ คือ นตท. ผู้กระท�าผิด มีความผิดอันควรต้อง 

รับทัณฑ์ แต่มเีหตอุนัควรปราณ ีจงึเป็นแต่แสดงความผดิ ของ นตท. ผูน้ัน้ให้ปรากฏ

หรือให้ท�าทัณฑ์บนไว้
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  ๖.๒ ทัณฑกรรม คือ การให้กระท�าการสุขา การโยธา ท�าความ
สะอาดโรงที่อยู่ ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจ�า ซึ่ง นตท. จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือ
ปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจ�า

  ๖.๓ การธ�ารงวินัย คือ ให้กระท�าการฝึกพิเศษนอกเหนือจาก
การฝึกหัดตามปกติหรือให้ออกก�าลังกายจะใช้ตามที่ กรม นร.ฯ ก�าหนด 

  ๖.๔  ตัดสิทธิ คือ การตัดสิทธิอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น  
ยืดเวลาปล่อยให้ช้ากว่าปกติ หรือตัดสิทธิการลา หรือให้กลับเข้า รร.ตท. เร็วกว่า
ปกติในระหว่างปล่อยพักกลับภูมิล�าเนา

  ๖.๕  กัก คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะก�าหนด
ข้อ ๗ นอกจากการลงทัณฑ์ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๖ ห้ามมิให้คิด

ทัณฑ์ขึ้นมาใหม่
ข้อ ๘ ผู้มีอ�านาจลงทัณฑ์แก่ นตท. คือผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาซึ่ง

ได้รับมอบอ�านาจให้บงัคับบญัชา นตท. ส่วนผูบ้งัคับบญัชาช้ันใดจะมอี�านาจลงทัณฑ์
สถานใด ให้ถือตามตาราง ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๙ ก�าหนดอ�านาจการลงทัณฑ์ตามระเบียบนี้ ผู้มีอ�านาจลงทัณฑ์ 
สั่งลงทัณฑ์สองสถานพร้อมกัน ต้องก�าหนดทัณฑ์ไว้เพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถาน
นั้น ห้ามมิให้ลงทัณฑ์คราวเดียวกันมากกว่า สองสถาน

ข้อ ๑๐ การลงทัณฑ์ นตท. ให้กระท�าในเวลา ดังต่อไปนี้
   ๑๐.๑ ทัณฑกรรม ให้กระท�าได้ทุกวันในเวลาว่างของ นตท. 
   ๑๐.๒ กัก ให้กระท�าได้ในวันหยุดการศึกษา หากยังไม่ครบ

ก�าหนด ให้กระท�าในวันหยุดการศึกษาถัดไปจนครบ
   ๑๐.๓ ธ�ารงวินัย ให้กระท�าได้ทุกวันในเวลาว่างและกระท�าได้

ในวันหยุดการศึกษา หากยังไม่ครบก�าหนด ให้กระท�าในวันหยุดการศึกษาถัดไป 
จนครบ

ข้อ ๑๑ การควบคุมการลงทัณฑ์ นตท. ให้เป็นไป ตามค�าสั่งผู้บังคับ
บัญชาตามล�าดับชั้นจะต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การ ลงทัณฑ์ นตท. เป็นไปตาม
รายงานการลงทัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน ส�าหรับการลงทัณฑ์ท่ีก�าหนดให้กระท�า 

ในวันหยุดการศึกษา ให้ด�าเนินการดังนี้
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    ๑๑.๑ กองพนั นร. ส่งรายชือ่ นตท. ให้กบันายทหารฝ่ายก�าลงั

พล กรม นร.ฯ เพื่อรวบรวมรายชื่อ นตท. ที่จะต้องรับทัณฑ์พร้อมรายละเอียดใน

การลงทัณฑ์ของแต่ละคน ส่งนายทหารเวรกรมนักเรียน ก่อนวันหยุดการศึกษาที่ 

มีการลงทัณฑ์แก่ นตท. เหล่านั้น

   ๑๑.๒ นายทหารเวร กรม นร.ฯ ควบคุมดูแลการลงทัณฑ์  

นตท. ให้เป็นไปตามรายการการลงทัณฑ์ให้ครบถ้วนแล้วรายงานผลการลงทัณฑ ์

ให้ ผบ.กรม นร.ฯ ทราบเป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๒ ห้าม นตท. อุทธรณ์ว่าผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์หนักเกินไป หรือ

ขอเปลี่ยนเป็นรับทัณฑ์สถานอื่นแทน ถ้าหากผู้บังคับบัญชานั้นมิได้สั่งลงทัณฑ์เกิน

อ�านาจที่กระท�าได้ แต่ นตท. อาจขอเลื่อนการลงทัณฑ์ได้ตามกรณีดังต่อไปนี้  

   ๑๒.๑ เมือ่ได้รบัค�าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาตัง้แต่ช้ัน ผบ.กรม นร.ฯ 

ขึน้ไปให้ปฏิบตังิานอ่ืนในห้วงเวลาทีถ่กูลงทณัฑ์ท�าให้ไม่สามารถรบัทัณฑ์ตามรายการ

ลงทัณฑ์นั้นได้

   ๑๒.๒ ป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลให้ทุเลา

การฝึกหรือศึกษา ให้พักฟื้น หรือพักผ่อน หรืองดการปฏิบัติงานตามปกติ หรือเจ็บ

ป่วยอยู่ในสถานพยาบาล และสถานพยาบาลดังกล่าวรับไว้เป็นผู้ป่วยภายใน อยู่ใน

ความดูแลของแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น

   ๑๒.๓ เป็นนักกีฬาของ รร.ตท. ซึ่งอยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อม

หรือแข่งขัน

   ๑๒.๔ กรณีอื่นตามที่ ผบ.รร.ตท. เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ เมื่อผู้มีอ�านาจได้สั่งลงทัณฑ์ตามระเบียบนี้แล้ว ผู้สั่งลงทัณฑ์

หรือผู้มีอ�านาจเหนือผู้ที่สั่งลงทัณฑ์นั้น มีอ�านาจที่จะเพิ่มทัณฑ์ หรือลดทัณฑ์ หรือ

ยกทัณฑ์เสียกไ็ด้ แต่ถ้าเพิม่ทณัฑ์แล้วทณัฑ์ท่ีจะเพิม่ขึน้นัน้รวมกับทีไ่ด้สัง่ไว้แล้วเดมิ

ต้องมิให้เกินอ�านาจของผู้สั่งใหม่นั้น

หมวดที่ ๒ คะแนนความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ

ข้อ ๑๔ ให้ นตท. คนหนึ่งมีคะแนนความประพฤติระหว่างศึกษาอยู่ใน 

รร.ตท. ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง ๒๐๐ คะแนน โดยให้คะแนนเริ่มต้นตั้งแต่ วันเปิด
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ภาคแรก ของการศึกษาแต่ละชั้นปี นตท. เมื่อประพฤติผิดบกพร่องหรือกระท�าผิด

วินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ คะแนนความประพฤติของ นตท. ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความประพฤติ 

ของ นตท. มผีลต่อการศกึษาโดยตรงตามทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบกองทพัไทย ว่าด้วย 

รร.ตท. ดังต่อไปนี้

   ๑๔.๑ นตท. ที่กระท�าความผิด ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

เกนิกว่า ๘๐ คะแนน ถ้าผลการศกึษาของปีนัน้สอบได้ให้ปรบัเป็นสอบตก หากสอบ

ตกจะต้องถูกถอนทะเบียน

   ๑๔.๒ นตท. ที่กระท�าความผิด ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

เกินกว่า ๑๒๐ คะแนน หรือ นตท. ที่ก�าลังเรียนซ�้าชั้นและถูกตัดคะแนนความ

ประพฤติเกินกว่า ๘๐ คะแนน หรือ นตท. ที่ประพฤติผิดร้ายแรง ให้ถอนทะเบียน

ออกจากความเป็น นตท. ทันที โดยมิต้องรอถึงสิ้นปีการศึกษา 

การประพฤติผิดร้ายแรงได้แก่กรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน โดยไม่มีเหตุอันควร

(๒)  ลักทรัพย์ ยักยอก หรือรับไว้ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยผิดกฎหมาย

(๓)  มีหรือเสพยาเสพติด

(๔)  มีความสัมพันธ์ในทางเพศจนเสียหาย หรือประพฤติติดต่อ ได้เสีย

กับหญิงจนถึงขั้นที่ถือได้ว่าภริยา

(๕)  ให้ร้ายต่อผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์จนเสื่อมเสียช่ือเสียง และ

เกียรติ

(๖) ท�าให้ทรัพย์สินทางราชการ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ เหนือตน 

เสียหาย โดยเจตนา

(๗) เกียจคร้านต่อการฝึก การศึกษา หรืออบรม ขัดค�าสั่ง ของผู้บังคับ

บัญชา, ครูอาจารย์ อย่างร้ายแรง จน ผบ.รร.ตท. เห็นว่าไม่สมควรที่จะให้รับการ

ศึกษาต่อไป

(๘) ด�าเนินการยุยง หรือประพฤติตนก่อให้เกิดการแตกแยกความ

สามัคคี จนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ รร.ตท. 
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(๙) ประพฤติผิดร้ายแรงอื่น ๆ ที่ ผบ.รร.ตท. เห็นควรให้ถอนทะเบียน

ออกจากความเป็น นร. 

ข้อ ๑๕ การตัดคะแนนความประพฤติให้พิจารณาตัดคะแนน ความ

ประพฤติตามเกณฑ์ ที่ก�าหนดไว้ใน ผนวก ข ท้ายระเบียบนี้ ซึ่งแบ่งประเภทความ

ผิดตามความหนักเบาของการกระท�าความผิดแบ่งเป็น ๓ สถาน คือ

   ๑๕.๑ ความผดิสถานเบาหมายถงึความผดิวนิยัในเรือ่งเลก็น้อย 

ให้ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน ๗ คะแนน 

   ๑๕.๒ ความผิดสถานกลาง หมายถึง ความผิดวินัยในเรื่องที่

สร้างความเสือ่มเสียแก่ตนเอง ผูอ้ืน่ หรอืทางราชการในขัน้ไม่ร้ายแรง ให้ตดัคะแนน

ความประพฤติ ๘ ถึง ๑๕ คะแนน

    ๑๕.๓ ความผิดสถานหนักหมายถึง ความผิดวินัยในเรื่องท่ี 

สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น หรือทางราชการในข้ันร้ายแรงให้ตัดคะแนน

ความประพฤติตั้งแต่ ๑๖ คะแนนขึ้นไป

ข้อ ๑๖ นตท. ผู้ใดไม่เคยกระท�าความผิดมาก่อน หากกระท�าผิดสถาน

เบาให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงทัณฑ์แทนการตัดคะแนนความประพฤติ หากกระท�าผิด

ซ�้าให้ตัดคะแนนความประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ข้อ ๑๗ นตท. ผู้ใด กระท�าผิดสถานกลาง หรือสถานหนัก ให้ผู้บังคับ

บัญชาตัดคะแนนความประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

โดยสามารถใช้ดุลพินิจสั่งลงทัณฑ์ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น มีอ�านาจในการตัดคะแนน 

ความประพฤติ นตท. ดังนี้

    ผบ.มว.ฯ ครั้งละไม่เกิน  ๗  คะแนน

    ผบ.ร้อย.ฯ ครั้งละไม่เกิน  ๑๕  คะแนน

   ผบ.พัน.นร.ฯ  ครั้งละไม่เกิน  ๒๕  คะแนน

   ผบ.กรม นร.ฯ ครั้งละไม่เกิน  ๕๐  คะแนน

   ผบ.รร.ตท.  ครั้งละไม่เกิน  ๑๒๐  คะแนน
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ข้อ ๑๙ การตัดคะแนนความประพฤติให้ค�านึงถึงช้ันปีการศึกษาของ 

นตท. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติตามความหนักเบาของ

การกระท�าผิดและเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๘ คูณด้วยตัวคูณประจ�าชั้น ผลลัพธ์

เป็นคะแนนสุทธิที่ นร. ผู้กระท�าผิดจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ หากคะแนน 

สุทธินี้เกินเกณฑ์ที่ก�าหนดในข้อ ๑๘ ก็ยังคงถือว่าอยู่ในอ�านาจของผู้บังคับบัญชาที่

สั่งตัดคะแนนความประพฤติ ตัวคูณประจ�าชั้นมีดังนี้

    นร. ชั้นปีที่ ๑  มีตัวคูณประจ�าชั้นเท่ากับ ๑.๐

   นร. ชั้นปีที่ ๒  มีตัวคูณประจ�าชั้นเท่ากับ ๑.๑ 

   “ทศนิยมเมื่อคูณแล้วให้คงไว้”

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ นตท. กระท�าความผิดกรรมเดียวกันหลายบทความ

ผิดให้ตัดคะแนนความประพฤติตามบทความผิดในช้ันความผิดท่ีหนักท่ีสุดเพียง 

บทเดียวและให้ใช้คะแนนสูงสุดในบทความผิดนั้นด้วย หากเป็นความผิดท่ีกระท�า

ต่างกรรมต่างวาระกัน ให้ตัดคะแนนความประพฤติทุกกระทงความผิด 

ข้อ ๒๑ กรณีความผิดสถานหนัก ผบ.กรม นร.ฯ สามารถเสนอให้  

ผบ.รร.ตท. สัง่พกัการศึกษา นตท. ทีถ่กูกล่าวหาว่ากระท�าผดิในระหว่างการสอบสวน

ได้ครั้งละไม่เกิน ๕ วัน แต่หากมีเหตุสมควร สามารถเสนอให้พักการศึกษาต่อได้  

แต่รวมระยะเวลาแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ วัน 

ข้อ ๒๒ การสั่งตัดคะแนนความประพฤติ นตท. ให้กระท�าเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วยค�าสั่งตัดคะแนนความประพฤติและส�าเนาคู่ฉบับ  

๒ ฉบับ ค�าส่ังตัดคะแนนความประพฤติให้เก็บไว้ที่หน่วยของผู้มีอ�านาจสั่งตัด 

คะแนน ความประพฤติและส�าเนาคู่ฉบับให้ส่งกองพันต้นสังกัดท้ัง ๒ ฉบับ โดย 

น�าไปติดประกาศที่กองพัน ๑ ฉบับ ส่วนอีก ๑ ฉบับ ให้ นร. ลงชื่อรับทราบค�าสั่ง

แล้วส่งมาเก็บเป็นหลักฐานที่กองพันต้นสังกัด

ข้อ ๒๓ นตท. ที่กระท�าความผิด และผู้บังคับบัญชาได้สั่งตัดคะแนน

ความประพฤติจะต้องลงชื่อรับทราบค�าสั่งการตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้ง  

หากไม่ลงชื่อรับทราบค�าสั่งไม่ว่ากรณีใด ๆ และกองพันต้นสังกัดได้ปิดประกาศ 
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ค�าสั่งตัดคะแนนความประพฤติของ นตท. ผู้นั้นแล้วเป็นเวลา ๕ วันท�าการ ให้ถือว่า 

นตท. ผู้กระท�าความผิดนั้น ได้รับทราบค�าสั่งตัดคะแนนความประพฤติแล้ว

ข้อ ๒๔ นตท. ผู้ใดพิจารณาเห็นว่าคะแนนความประพฤติที่ตนถูกตัด 

ยังคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง ให้เสนอรายงานขอให้พิจารณาใหม่ภายใน ๒๔ ชม. 

นับต้ังแต่รับทราบค�าสั่งตัดคะแนนความประพฤติ โดยเสนอรายงานผ่านผู้บังคับ

บญัชาตามล�าดบัชัน้ จนถงึผูบ้งัคับบญัชาชัน้ทีส่งูกว่า ผูท้ีส่ัง่ตดัคะแนนความประพฤติ

ในคราวนั้น ๑ ชั้น ทั้งนี้ให้สิ้นสุดที่ ผบ.รร.ตท. และมิให้ นตท. ที่กระท�าความผิด

รายงานว่าผูบ้งัคบับัญชาตัดคะแนนความประพฤติสงูเกนิไป ถ้าหากว่าผูบ้งัคับบญัชา

นั้นมิได้ตัดคะแนนความประพฤติเกินอ�านาจที่จะกระท�าได้ตามความ ในระเบียบนี้

ข้อ ๒๕ เมือ่ นตท. ผูใ้ดถกูตัดคะแนนความประพฤต ิให้ผูท่ี้สัง่ตดัคะแนน

ความประพฤตินั้น รายงานคะแนนที่ถูกตัดความประพฤติผิดและอื่น ๆ ตามแบบ

รายงานที่ รร.ตท. ก�าหนดตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผบ.กรม นร.ฯ และผบ. 

กรม นร.ฯ มีอ�านาจที่จะยกเลิกหรือแก้ไขคะแนนที่ถูกตัดได้ ยกเว้น ผบ.รร.ตท.  

เป็นผู้สั่งตัดคะแนนความประพฤติ หรือมีกรณีที่เป็นข้อโต้แย้งสงสัยก็ให้รายงานมา

ที่ ผบ.รร.ตท.
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อ�านาจการลงทัณฑ์

ตารางก�าหนดอ�านาจการลงทัณฑ์ นตท. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบอ�านาจให้บังคับบัญชา นตท. ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหรือเปรียบเทียบต�าแหน่งดังนี้

ผู้ลงทัณฑ์
อ�านาจลงทัณฑ์

กัก ทัณฑกรรม

๑. ผบ.รร.ตท. ๔๕ วัน ๓ วัน

๒. ผบ.กรม นร.ฯ ๑ เดือน ๓ วัน

๓. ผบ.พัน.นร.ฯ ๑๕ วัน ๓ วัน

๔. ผบ.ร้อย.ฯ ๗ วัน ๓ วัน

๕. ผบ.มว.ฯ ๓ วัน ๑ วัน



88

คู่มือนักเรียนเตรียมทหาร

ลําดับ

๑
๕ - ๗

๒
๒.๑ ๒ - ๔
๒.๒ ๒ - ๕
๒.๓ ๕ - ๗
๒.๔ ๕ - ๗

๓
๓.๑ ๕ - ๗
๓.๒ ๕ - ๗

๔
๔.๑ ๑ - ๓

๑ - ๓
๑ - ๓
๒ - ๔
๒ - ๔

๔.๒ ๕ - ๗
๕

๕.๑ ๒ - ๔
๕.๒ ๒ - ๔
๕.๓ ๓ - ๗
๕.๔ ๕ - ๗
๕.๕ ๕ - ๗
๕.๖ ๕ - ๗
๕.๗ ๕ - ๗
๕.๘ ๕ - ๗
๕.๙ ๕ - ๗
๕.๑๐ ๕ - ๗
๕.๑๑ ๕ - ๗
๕.๑๒ ๕ - ๗
๕.๑๓ ๕ - ๗
๕.๑๔ ๕ - ๗
๕.๑๕ ๕ - ๗
๕.๑๖

๕  - ๗คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, เครื่องบันทึกเสียงและ/หรือเล่นเพลงแบบพกพา)

เล่นกันในเวลาเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบกพร่อง
ขาดการสวดมนต์ไหว้พระหรือขาดขาดการประชุมอบรม
ไม่ตั้งใจฟังคําอธิบายของอาจารย์หรือ้การอบรมใด ๆ 
ไม่เอาใจใส่ในเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ควรทราบ
ละเมิดเขตหวงห้ามโดยไม่เจตนา

เหยียบเก้าอ้ีหรือโต๊ะโดยไม่ถอดรองเท้า
รับประทานอาหารก่อนกําหนดโดยไม่มีเหตุอันควร
แกล้งกระทืบเท้าดังเกินควรในเวลาวิ่ง
ไม่ตั้งเล่าเรียนหรือฝึกหรือทํางาน
มาไม่ทันตามกําหนดเวลา (เช่น มาเข้าแถวไม่ทันเวลาหรือช้ากว่าที่ควร)
ขาดแถวโดยไม่มีเหตุสมควร

๔.๑.๑ เล็บยาว หรือสกปรก, ฟันไม่สะอาด ฯลฯ
๔.๑.๒ ไม่โกนหนวดเครา
๔.๑.๓ เครื่องแต่งกายสกปรก หลวมหรือคับจนเกินไป
๔.๑.๔ ผมยาวผิดระเบียบหรือไม่สะอาด
แต่งกายไม่เรียบร้อย

หมวดการแปฏิบัติตน

หลับในขณะเข้าเวรยาม (ยืนหลับ)
หมวดการปกครอง

ไม่ปฏิบัติตามคําชี้แจงหรือกําหนดการต่าง ๆ โดยไม่เจตนา
ไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของ นตท.

หมวดการแต่งกายและอนามัย
ไม่รักษาเครื่องใช้และร่างกายให้สะอาดเรียบร้อย

หมวดขาดราชการ
กลับไม่ตรงตามเวลาท่ีกําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง)
หมวดการรักษาการณ์

คุยในระหว่างอยู่ยามหรือเวร
อ่านหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่งกายไม่เรียบร้อย

ลาผิดระเบียบ
ไม่ห้ามปรามตักเตือนผู้กระทําผิด
คุยกันในแถวเมื่อมีถูกอบรม
ครอบครองสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาต (กล้องถ่ายรูปหรือกล้องวีดีโอ, 

หมวดและกรณีความผดิ ตัดคะแนน
ความประพฤติผิดสานเบา (๑ - ๗ คะแนน)

เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
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ลําดับ

๖
๖.๑

๕ - ๗
๕ - ๗
๕ - ๗
๕ - ๗

๖.๒ ๕ - ๗
๖.๓ ๕ - ๗

๗
๗.๑ ๑ - ๗
๗.๒ ๑ - ๗
๗.๓ ๕ - ๗
๗.๔ ๕ - ๗

๘
๘.๑ ๒ - ๕
๘.๒ ๒ - ๕
๘.๓ ๔ - ๗
๘.๔ ๕ - ๗
๘.๕ ๕ - ๗
๘.๖ ๕ - ๗
๘.๗ ๕ - ๗
๘.๘ ๕ - ๗
๘.๙ ๕ - ๗
๘.๑ ๕ - ๗

๙
๙.๑ ๒ - ๔
๙.๒ ๒ - ๔
๙.๓ ๒ - ๔
๙.๔ ๒ - ๔
๙.๕ ๒ - ๔
๙.๖ ๒ - ๔
๙.๗ ๒ - ๔
๙.๘ ๒ - ๔
๙.๙

๒  - ๗
๙.๑๐ ๕ - ๗
๙.๑๑ ๕ - ๗

ไม่ตื่นตามเวลาที่กําหนด
ใช้ชอล์กเขียนเล่นหรือใช้อุปกรณ์การศึกษาของทางราชการ ในทางท่ีไม่เป็นประโยชน์
มีของใช้ผิดระเบียบไว้ในครอบครอง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกองพยาบาล ฯ ตอนเรียน และตึกนอน
ไม่นอนตามเวลาที่กําหนดหรือประกาศให้ทราบ

ตากผ้าไว้ในท่ีที่ไม่ได้รับอนุญาต
ทําเสียงอึกกระทึกโดยไม่จําเป็น
วางหรือทิ้งของผิดที่
ผิดระเบียบวินัยในแถว
ไม่เก็บส่ิงของส่วนตัว และส่วนรวมไว้ในท่ีที่กําหนด
ไม่ถอดหมวกขณะอยู่ในสถานที่ที่ควรเคารพ

ล้อเลียนผู้ปฏิบัติหน้าที่
กล่าววาจาไม่สุภาพ
แย่งกันโดยไม่เข้าต่อลําดับ (เช่นซื้อของร้านค้า, ใช้โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ)
ปฏิบัติตนไม่เป็นสุภาพบุรุษขณะแต่งกายชุดพลเริอน
ไม่รักษาความสะอาดบนโต๊ะรับประทานอาหาร
เดินพร้อมกับรับประทานอาหารไปด้วย

ให้ผู้อ่ืนมาขออนุญาตแทนโดยไม่มีเหตุอันควร
หมวดความเป็นสุภาพบุรุษ

แสดงกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย
ก่อความรําคาญให้แก่ผู้อ่ืน
แกล้งผู้อ่ืนแต่ไม่ถึงเสียหาย
ปัสสาวะในที่อันมิควร

๖.๑.๔ เมื่อเห็นผู้อาวุโสสูงกว่าถือของหนักไม่ยอมเข้าช่วยเหลือ
ไม่เคร่งครัดต่อระเบียบการเคารพ
ใช้ให้ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าขัดเครื่องหมาย รองเท้า

ดําเนินเรื่องทางราชการโดยไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา 
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบกพร่อง (หย้าที่ที่ได้รับเพิ่มเติม)
พักอาศัยอยู่โรงเรียนในวันหยุดโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมวดการบังคับบัญชา

หมวดระบบอาวุโส
ไม่รักษามารยาทระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย
๖.๑.๑ ไม่ขออนุญาตผู้ใหญ่เมื่อจะพูดกับผู้น้อย (เมื่ออยู่รวมกัน) 
๖.๑.๒ ไม่พูดคําว่า "ครับ" หรือ "กระผม" ต่อผู้อาวุโสกว่า 
๖.๑.๓ ยืนคํ้าศรีษะผู้มีอาวุโสสูงกว่า

หมวดและกรณีความผิด
ความประพฤติผิดสานเบา (๑ - ๗ คะแนน)

หมวดเบ็ดเตล็ด

ตัดคะแนน
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ลําดับ
๙.๑๒ ๕ - ๗
๙.๑๓ ๕ - ๗
๙.๑๔ ๕ - ๗
๙.๑๕ ๕ - ๗

๑
๑.๑ ๘ - ๑๐
๑.๒ ๑๐ - ๑๕

๒
๒.๑ ๘ - ๑๐
๒.๒ ๑๐ - ๑๕
๒.๓ ๑๐ - ๑๕
๒.๔ ๑๐ - ๑๕
๒.๕ ๑๐ - ๑๕

๓
๓.๑ ๑๐ - ๑๕
๓.๒ ๑๐ - ๑๕

๔
๔.๑ ๘ - ๑๐
๔.๒ ๘ - ๑๐

๕
๕.๑ ๑๐ - ๑๕
๕.๒ ๑๐ - ๑๕

๖
๖.๑ ๘ - ๑๐
๖.๒ ๘ - ๑๐
๖.๓ ๘ - ๑๐
๖.๔ ๘ - ๑๐
๖.๕ ๘ - ๑๐
๖.๖

๘  - ๑๐
๖.๗ ๑๐ - ๑๕
๖.๘ ๑๐ - ๑๕
๖.๙ ๑๐ - ๑๕
๖.๑๐ ๑๐ - ๑๕
๖.๑๑ ๑๐ - ๑๕
๖.๑๒ ๑๐ - ๑๕

แกล้งผู้อ่ืนจนเกิดความเสียหาย
เป็นหนี้ 

ฝากให้ผู้อ่ืน เช่น ผู้นับจ้างซักผ้า ผู้ขายอาหารว่าง ซื้อส่ิงของผิดระเบียบ 
นําเข้าและออกนอกบริเวณโรงเรียน
ทําความผิดสถานเบาในกรณีเดีวกัน, ซ้ํากันต้ังแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป ในรอบปีการศึกษาหน่ึง
ขาดหรือหลีกเล่ียงการเรียน, ฝึก, ทํางานหรือการประชุม
ประมาทหรือเลินเล่อต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทําลาย หรือทําให้เสียหาย หรือทําให้ส้ินเปลือง ซึ่งสาธารณสมบัติ ด้วยความประมาท

หมวดการปฏิบัติตน
หลับในเวลาเรียน
ไม่กระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าที่
การปฏิบัติใด ๆ ที่ก่อให้เกิดข้อครหาทางวินัย
ปฏิบัติตนไม่เป็นสุภาพบุรษุ
สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง

หลับในขณะเข้าเวรยาม (น่ังหลับ)
หมวดการปกครอง

ไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง คําชี้แจงหรือระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด
ขัดคําส่ังของ นร.บช. และ นตท.ผู้มีหน้าที่ตามท่ีผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

หมวดการแต่งกายและอนามัย
แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ

กลับไม่ตรงตามเวลาท่ีกําหนดระหว่าง ๑๒ ถึง ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีเหตุอันควร
หมวดการรักษาการณ์

รับหน้าที่เวรยามไม่ตรงเวลา
เปล่ียนเวรรักษาการณ์โดยไม่รับอนุญาต หรือไม่มีเหตุอันควร
ไม่เคร่งครัดต่อหน้าที่
บกพร่องหน้าที่รักษาการณ์

ไม่รับประทานอาหารบริเวณท่ีกําหนด
ทรัพย์สินสูญหายแล้วไม่รายงาน
มีส่ือลามกอนาจารไว้ในครอบครอง
รังแกสัตว์

หมวดขาดราชการ
กลับไม่ตรงตามเวลาท่ีกําหนดเกินกว่า ๔ ชั่วโมง แต่ไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมง โดยไม่มีเหตุอันควร

แต่งกายพลเรือนโดยไม่ได้รับอนุญาต
หมวดสามัคคี

ไม่ห้ามปรามการวิวาท
ไม่ระงับเหตุอันจะก่อให้เกิดความเสียเกียรติต่อหมู้คณะ

ความประพฤติผิดสถานกลาง (๘ - ๑๕ คะแนน) 

หมวดและกรณีความผดิ ตัดคะแนน
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ลําดับ
๗

๗.๑ ๘ - ๑๐
๗.๒ ๑๐ - ๑๕
๗.๓ ๑๐ - ๑๕
๗.๔ ๑๐ - ๑๕
๗.๕

๑๐  - ๑๕
๘

๘.๑ ๗ - ๑๕
๘.๒

๑๐ - ๑๕
๑๐ - ๑๕
๑๐ - ๑๕

๘.๓ ๑๐ - ๑๕
๘.๔ ๑๐ - ๑๕
๘.๕ ๑๐ - ๑๕
๘.๖ ๑๐ - ๑๕
๘.๗ ๑๐ - ๑๕
๘.๘ ๑๐ - ๑๕

๙
๙.๑ ๗ - ๑๕
๙.๒ ๗ - ๑๕
๙.๓ ๑๐ - ๑๕

๑๐
๑๐.๑ ๘ - ๑๐
๑๐.๒ ๑๐ - ๑๕
๑๐.๓ ๑๐ - ๑๕
๑๐.๔ ๑๐ - ๑๕
๑๐.๕ ๑๐ - ๑๕
๑๐.๖ ๑๐ - ๑๕

๑
๑.๑ ๑๖ - ๒๐
๑.๒ ๒๐ - ๒๕
๑.๓ ๒๑ - ๒๕
๑.๔ ๒๖ - ๕๐
๑.๕ ๕๑ - ๘๐

ไม่คารวะต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มียศ หรืออาวุโสสูงกว่าด้วยวาจา ท่าทาง หรือการกระทํา
หมวดการบังคับบัญชา

ไม่ปฏิบัติตามคําชี้แจงหรือกําหนดการต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา
ละเลยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ลาผิดระเบียบ

หมวดความเป็นสุภาพบุรุษ

๘.๒.๓ ใช้ นตท.ที่มีอาวุโสน้อยกว่าทําส่ิงที่ไม่สมควร
ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้ที่มีอาวุโสที่ส่ังโดยชอบด้วยระบบ
ยืนกอดอก, ล่วงกระเป๋า, กระทืบเท้า, ผิวปาก เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสกว่า
ไม่ไปพบผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเมื่อเรียกพบ
เข้าห้องผู้มีอาวุโสสูงกว่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อเดินชนผู้มีอาวุโสสูงกว่าแล้วไม่ขอโทษ

ละเลยเมื่อเห็น นตท., ข้าราชการ และลูกจ้าง รร.ตท.กระทําความผิดที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ แล้วไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ละเลยการทําความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและผู้มีอาวุโสกว่า
ไม่รักษามารยาทระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย
๘.๒.๑ ไม่แสดงการเคารพต่อผู้อาวุโสสูงกว่า
๘.๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

ถือเอาอุปกรณ์การศึกษาของผู้อ่ืนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผิดคําสัญญา, สาบาน, ปฏิญาณ
กล่าวคําเท็จ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนในการทําผิดระเบียบ, ข้อบังคับ

หมวดระบบเกียรติศักด์ิ
หมวดและกรณีความผิด

ปฏิบัติตนไม่เป็นสุภาพบุรุษ
แกล้งผ่ืนจนเกิดความเสียหาย
ใช้วาจาไม่สุภาพขณะใส่เครื่องแบบ
ไม่ยอมรับคําตัดสินของกรรมการในการแข่งขันกีฬา

ความประพฤติผิดสถานหนัก (๑๖ คะแนนข้ึนไป)

ไม่สํารวมกิริยาในขณะเข้าวัด หรืออาราม
ใช้วาจาไม่สุภาพ คําหยาบ คําส่อเสียด

หมวดขาดราชการ
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ออกนอกบริเวณโรงเรียนระหว่างถูกลงทัณฑ์หรือมีหน้าที่

หมวดระบบอาวุโส

ขาดราชการต้ังแต่ ๒๔ ชั่วโมง ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓ วัน
ขาดราชการเกิน ๓ วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ขาดราชการเกิน ๑๕ วัน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐ วนั

ตัดคะแนน
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ลําดับ
๒

๒.๑ ๑๖ - ๒๐
๒.๒ ๑๖ - ๒๐
๒.๓ ๒๐ - ๒๕
๒.๔ ๒๐ - ๒๕

๓
๓.๑ ๑๖ - ๒๐
๓.๒ ๑๖ - ๕๐
๓.๓ ๒๐ - ๒๕
๓.๔ ๒๐ - ๒๕

๔
๔.๑ ๒๕ - ๕๐
๔.๒ ๒๕ - ๕๐
๔.๓ ๒๕ - ๑๒๐

๕
๕.๑ ๒๕ - ๑๒๐
๕.๒

๒๕ - ๑๒๐
๖

๖.๑ ๑๖ - ๒๐
๖.๒ ๑๖ - ๒๐
๖.๓ ๑๖ - ๒๐
๖.๔ ๒๐ - ๒๕
๖.๕

๑๖ - ๒๐
๖.๖ ๒๕
๖.๗ ๒๕ - ๑๒๐
๖.๘

๒๕ - ๑๒๐
๖.๙

๑๖ - ๒๐
๑๖ - ๒๐

๒๕ - ๕๐
๒๐ - ๒๕

๖.๑๐
๑๖ - ๒๐
๒๐ - ๒๕

หมวดและกรณีความผดิ ตัดคะแนน

๖.๑๐.๑  มีไว้ในครอบครอง
๖.๑๐.๒ เสพเครื่องดองของเมา

๖.๙.๑ เข้าไปในสถานที่อันไม่สมควร
๖.๙.๒ เป็นกามโรค
๖.๙.๓ มีความประพฤติผิดสถานกลางซํ้าในกรณีเดียวกัน ตั้งแต่ ๒ ครั้ง ขึ้นไป
          ในรอบปีการศึกษาหน่ึง
๖.๙.๔ สมรู้ หรือกล่ันแกล้ง หรือใส่ร้ายผู้อ่ืน หรือบุคคลภายนอก ให้ได้รับความเสียหาย
เครื่องดองของเมา

และออกนอกบริเวณโรงเรียน
มีโทรศัพท์เคล่ือนที่ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
อาจเอ้ือมในที่ต่ําสูงในระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
มีอาวุธหรือช้ินส่วนของอาวุธต้องห้าม หรือวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง ในโรงเรียน
หรือนําเข้ามาในโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาต
ประพฤติบกพร่องส่อให้เห็นนิสัยไม่เหมาะสม เช่น

หมวดการปฏิบัติตน
ทําให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย
ไม่พยายามใช้หน้ี
ละเมิดเขตหวงห้ามโดยเจตนา
นําเอาส่วนหน่ึงส่วนใดของเครื่องแบบไปประกอบเครื่องแต่งกายอ่ืน
ฝากให้ผู้อ่ืน เช่น ผู้นับจ้างซักผ้า ผู้ขายอาหารว่าง ซื้อส่ิงของผิดระเบียบ นําเข้า

ไม่ห้ามปรามการเล่นการพนัน
เล่นการพนัน หรือมีอุปกรณ์การเล่นพนันไว้ในครอบครอง

หมวดความสามัคคี
ทําให้เสียเกียรติต่อหมู่คณะ
ไม่รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ (เจตนาประทุษร้ายต่อหมู่คณะ, ยุยงส่งเสริม
ให้แตกความสามัคคี และก่อการวิวาท ฯลฯ)

หลีกเล่ียงการลงทัณฑ์
ขัดคําส่ังผู้บังคับบัญชา, ครู - อาจารย์ หรือ นายทหาร - นายตํารวจสัญญาบัตร
ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคําส่ังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับโดยเจตนา

หมวดการพนัน
สมรู้ในการเล่นการพนัน

หมวดการรักษาการณ์และเตรียมพร้อม
ละเลยหรือขาดหน้าที่ที่กําหนดให้โดยเจตนา
บกพร่องหน้าที่เวรยามขณะรักษาการณ์จนเกิดผลเสียหายต่อทางราชการ
ขาดเตรียมพร้อมหรือเวรยามและหน้าที่รักษาการณ์
ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเวรยามหรือเจ้าหน้าที่รักษาการณ์

หมวดการปกครอง
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ลําดับ
๒๕

๒๕ - ๑๒๐
๖.๑๑ ๒๕ - ๑๒๐
๖.๑๒ ๒๕ - ๑๒๐

๗
๗.๑ ๑๖ - ๒๕
๗.๒ ๒๕ - ๑๒๐
๗.๓ ๒๐ - ๒๕
๗.๔ ๒๐ - ๒๕
๗.๕ ๒๐ - ๒๕
๗.๖ ๒๕ - ๑๒๐
๗.๗ ๒๕ - ๑๒๐
๗.๘ ๒๕ - ๑๒๐
๗.๙ ๒๕ - ๑๒๐
๗.๑๐ ๒๕ - ๑๒๐

๘
๘.๑ ๒๐ - ๕๐
๘.๒ ๒๐ - ๕๐
๘.๓ ๒๐ - ๕๐
๘.๔ ๒๐ - ๕๐
๘.๕ ๒๐ - ๒๕
๘.๖ ๒๐ - ๒๕
๘.๗ ๒๐ - ๒๕
๘.๘ ๒๕ - ๑๒๐

๙
๙.๑ ๒๐ - ๒๕
๙.๒ ๒๕ - ๑๒๐
๙.๓ ๒๕ - ๑๒๐
๙.๔

๖๐  - ๑๒๐
๑๐

๑๐.๑ ๑๖ - ๒๐
๑๐.๒ ๒๐ - ๒๕
๑๐.๓ ๒๐ - ๒๕
๑๐.๔ ๒๕ - ๕๐
๑๐.๕ ๒๕ - ๕๐
๑๐.๖ ๒๕ - ๑๒๐

หมวดและกรณีความผดิ ตัดคะแนน

สมรู้หรือกล่ันแกล้ง หรือใส่ร้ายต่อผู้อ่ืนหรือบุคคลภายนอกให้ได้รับความเสียหาย
พูดจาหยาบคายท่ามกลางชุมชน, ที่ประชุม
แสดงกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย (สาธารณชน)
ไม่ให้การช่วยเหลือเมื่อมีผู้ร้องขอและ นตท.สามารถให้การช่วยเหลือได้
เจตนากล่ันแกล้งผู้อ่ืนจนทําให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน

ส่ังลงโทษ นตท.ที่ไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของตน
ส่ังลงทัณฑ์ นตท.ในท่าที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบหรือฝึกความอดทนตามชื่อเรียกอย่างไม่เป็น
ทางการเช่น ท่าทิ้งบอมบ์ ท่าอบเซาว์น่า ท่าแบกโลกโดยใช้ศรีษะ การลงโทษสลับการด่ืมนํ้า
ท่ากําหมัดยึดพื้น และท่าอื่นๆที่เส่ียงต่อการเกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างร้ายแรง

หมวดความเป็นสุภาพบุรุษ
ทําให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย โดยไม่รับผิดชอบ

ใช้ให้ผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าปฏิบัติในส่ิงท่ีผิดระเบียบ
บังคับ ขู่เข็ญ ให้ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าส่งมอบทรัพย์สิน หรือส่ิงของ
ให้ร้ายหรือแกล้งผู้มีอาวโุสสูงกว่าให้ได้รับความเสียหาย

หมวดการบังคับบัญชา
เสนอเรื่องร้องเรียนไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
ใช้อํานาจหน้าที่เกินขอบเขต

หมวดระบบอาวุโส
ไมร่ักษามารยาทระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยโดยเจตนา
แสดงกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชา, ผู้ใหญ่
ไม่แสดงความเคารพตามระเบียบโดยเจตนา
ไม่ปฏิบัติตามคําส่ังที่ถูกต้องต่อผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า
ทําให้ทรัพย์สินของผู้มีอาวุโสสูงกว่าเสียหาย

กล่าวคําเท็จจนเป็นเหตุให้บุคคลหรือหน่วยเสียหาย
ช่วยเหลือ และปกปิดความผิดผู้อ่ืนในทางที่ผิด
รายงานเท็จ
ปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร
ทุจริตในการสอบ
ไม่ซื่อสัตย์สุจริต

ประพฤติบกพร่องอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่โรงเรียน

ฝ่าฝืนระเบียบการสอบ
หยิบของผู้อ่ืนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยเจตนา

หมวดระบบเกียรติศักด์ิ

ปกปิดความผิดของผู้อ่ืนซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม
แก้ไขเอกสารทางราชการ ลายมือ ลายมือช่ือ

๖.๑๐.๓ เมาจนเสียกิริยา
๖.๑๐.๔ เมาจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือ ชื่อเสียงของตนเอง 
            หมู่คณะ และสถานบัน
ไม่รักษาความลับของทางราชการทหาร
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ภาคผนวก
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เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงประจ�าสถาบัน และเพลงปลุกใจ

ความฝันอันสูงสุด

 ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ  ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว

ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนง

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง

จะยอมตายหมายให้เกียรติด�ารง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา

ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส

ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน

โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่ เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน

คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทยฯ

สยามานุสติ

หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง

เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย

หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤๅ

เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย

ใครรานใครรุก ด้าว แดนไทย

ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น

เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล

เสียชีพไปเสียสิ้น ชื่อ ก้องเกียรติงาม
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เราสู้

  บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ  ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า

 เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา หน้าที่เรารักษาสืบไป

 ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า จะได้มีพสุธาอาศัย

 อนาคตจะต้องมีประเทศไทย มิยอมให้ผู้ใดมาท�าลาย

 ถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่น จะสู้กันไม่หลบหนีหาย

 สู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตาย ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู

 บ้านเมืองเราเราต้องรักษา อยากท�าลายเชิญมาเราสู้

 เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว

มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร

   นักเรียนเตรียมทหาร  นักเรียนเตรียมทหาร

 ใจและกายชายชาญ  เลือดทหารแรงกล้า

 เกียรติศักดิ์รักข้าโสภา โพ้นหล้าฟ้าแสนยากรไกร

 นักเรียนเตรียมทหาร  นักเรียนเตรียมทหาร

 เราทุกคนท�างาน  สร้างหลักฐานยิ่งใหญ่

 ก็เพื่อดาวคร้าวรุ่งฤทัย  แฝงบ่าไหล่ ไฉไลภูมิธรรม

นตท. ต่างก็ซาบซึ้ง

น. น�้าหนึ่งใจเดียวเกลียวกล�้า

ต. ตั้งใจแน่แน่วแล้วท�า

ท. นั้นค�าท�าไม่ได้ไม่มี

เรานักเรียนเตรียมทหาร ชีวิตวิญญาณ คืองานศักดิ์ศรี

ศึกษาวิชาชาตรี ทฤษฎี ปฏิบัติ ศรัทธา

เรานักเรียนเตรียมทหาร ชีวิตวิญญาณ ชายชาญหาญกล้า

สุภาพ ผึ่งผาย คล้ายตรา เอกอุณาโลมทอง ของเรา
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นักรบของชาติ

นักเรียน นายร้อย นักรบของชาติ จิตใจมุ่งมาดคุ้มไทยด้วยอาจหาญ

เรายอมพลีใจกาย ยอมมลายชีวัน ป้องกันภัยพาลแก่ถิ่นไทย

ฝึกอบรมจนช�านาญ ในวิธีการศึกษาใดใด

ประสบเหตุการณ์ณรงค์จงใจ ทัพไทยฟันฝ่า ปัจจาแพ้พ่าย

เขตแผ่นดินแดนทอง วีรชนนองทั้งเนื้อเลือดไทย

เผ่าไทยจึงคงเป็นไทย ไตรรงค์คงอยู่ คู่ฟ้าดินมา

นายร้อย จปร.ปฏิญาณ ยึดมั่นในเกียรติวินัยว่า

กล้าหาญชาญชัยรุกรบฟันฝ่า ป้องกันปัจจารักษาแผ่นดินไทย

ราชนาวี

หนึ่งพันห้าร้อยไมล์ทะเลไทยมี นาวีนี้เฝ้า 

ข้าศึกฮึกเข้าระดมโจมตี นาวีนี้รบรับอยู่

ใหญ่กี่ตันต้องสู้กัน ฟาดฟันให้รู้ ไม่ปล่อยให้ศัตรู ล�้าอธิปไตย

เหมือนดอกประดู่ชื่อดี นาวีเมืองทอง 

เราชาตินักรบเกียรติก้อง ยามศึกเราต้องชิงชัย

เกิดมาทั้งทีไม่ทุกข์ก็สุขใจ ไม่ว่าศึกเสือเหนือใต้ จมลงไปใต้บาดาล

แต่รบเราไม่ขลาด

ราชนาวีชาติไทย เราใจทหารเรือกล้าหาญ

ราชนาวีต้องการ เราทหารเรือรักชาติ

รบช่วยกันรบรั้วเราเข้มแข็ง ทุ่มด้วยแรงนักรบองอาจ

สามัคคีในหมู่ทหารเหมือนญาติ รบเพื่อชาติราชนาวี
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ผู้ครองฟ้า

ฟ้างามเมื่อยลชนใจชื่น ทั้งวันและคืนเรารื่นรมย์
เมฆหมอกเปลี่ยนแปลงด้วยลม ไม่ตรมฟ้าอากาศคือตัวเรา

ฟ้าดินถิ่นดอนเมืองมารดา มิลืมถิ่นฟ้าและสีเทา
ตะวันและเดือน หมู่ดาว กลางหาวเหมือนเพื่อนเราทุกวันคืน

ฝากชีวากับฟ้าไกล สายจิตสายใจฝากไว้คู่ชื่น
เพื่อศักดิ์ศรีเทากลมกลืน เพื่อดาวฟ้ายั่งยืน ชื่นด้วยรักมิคลาย

ผองเราลูกฟ้าเรืออากาศ น�้าใจสะอาดสมชาติชาย
จะอยู่แห่งใดรักไม่วาย ไม่คลายเพราะสายใจนี้ใจเดียว

สามพราน

  โอ้งามสามพรานปานเสกสรรค์  เทพนิมิตรปัน แต่งไว้
 เพื่อชีวิตพราวดาวสุขใส  ระเริงไปใน แดนฟ้า
 โอ้ราตรีศรีสามพราน หวานมนัซ่าน หวานมันซมึ คลึม้ทกุลลีา
 มันมีชีวิตจิตใจ ไฉไลกว่า  บนแดนสุธา พาฝัน
 โอ้งามสามพราน พราวศักดิ์ศรี  จะมีหรือที่อื่นนั้น
 ที่มีทั้งดาววาววาบฝัน  ทั้งเดือนใด ดั้นมาหา
 เรามเีพลงพราน หวานใหม่  ทีเ่ศร้าเร้าใจ ให้ฝันเคลิม้ไป แล้วเคลิม้มา
  ให้เรารื่นรมย์ ชื่นชม สมอุรา  สมอุรา ดั่งฝัน
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 มาร์ชสามัคคีสี่เหล่า

ไทยสามัคคี สามัคคีสี่เหล่าไทย
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

ร่วมจิตร่วมใจรักไทยไว้คงมั่น
หากมีศัตรูจู่โจมมาโรมรบรัน
ร่วมใจป้องกันพร้อมทุกเหล่า

เชื้อเผ่าไทย
เกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญทหารบกไทย

เก่งกาจชาติฉกรรจ์
ทัพบกปกป้องเป็นรั้วคุ้มครองแดนไทย

เลือดเนื้อกายใจขอให้พลี
มอบชีวิตเราเป็นผีเฝ้าปฐพี

หากใครย�่ายีเหยียบแคว้นแผ่นดินไทย
ราชนาวีชาติไทย

เรือแล่นไปในสายน�้า
ฝั่งทะเลของเราหากใครเขารุกล�้า

ทหารเรือทุกล�าพร้อมสู้ตาย
ไตรรงค์ธงรูปอาร์ม

ปีกขาววาววามบอกนามสีเทาไทย
เหนือนภาฟ้าไทยใครรุกใครรานอธิปไตย

ทัพอากาศของไทยพลีชีพบูชา
เกิดมาแล้วต้องตาย ความสงบภายใน

ต�ารวจไทยพิทักษ์ไทยประชา
ปราบปรามพวกทุจริตมิจฉา
อีกอันธพาลนานาให้สิ้นไป

ไทยสี่เหล่าเรานี สามัคคีพร้อมเพรียงจิตใจ
เหมือนเกราะแก้วคลาดแคล้วก�าลังผองภัย คุ้มครองไทยให้ยืนยง

ไทยสามัคคี สามัคคีสี่เหล่า เราชาติเชื้อไทย
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มาร์ชกองทัพบก

เกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญ ทหารบกไทย เก่งกาจใจฉกรรจ์
องอาจฟาดฟันรบรันปัจจา หากศัตรูจู่จะยกมา เข้าอาสาฟันฝ่ารักษาถิ่น

เราเกิดเป็นไทยสมใจอาจิน ปราบริปูอยู่บนพื้นดิน จะประหารให้สิ้นพื้นดินไทย
ทพับกปกป้องคุม้ครองชาติไทย จะไม่ยอมหมูอ่มติรใด เลอืดและเนือ้พลใีห้ยอมถวาย

ต่างยอมอุทิศใจกาย ชีวาตม์ต้องมลายยอมตายเพื่อชาติ
เรารบจนใจขาดเพื่อชาติของไทย

ณรงค์การศึกเกียรติมีบันทึก จารึกประวัติศาสตร์
คุณความดีสามารถ ไพรีแพ้พินาศถอยไป

วีรชนสมชื่อ คือบางระจันจ�ามั่นกันไว้ เราเกิดมารุ่นหลังทุกวัย ไม่ยอมกันง่าย
ขอตั้งใจว่าจะปฏิญญา ร่วมรักษาใจมั่น

ใจไม่หวั่นรุกโรม ประจัญโหมที่มั่นทะลาย
เราไม่ยอมถอยร่น เรารบจนเลือดหยาดสุดท้าย

หากศัตรูมากนักสู้ตาย ฝากลายไว้ให้
เหล่าทหารเป็นสง่าท่าที อยู่เป็นศรีเฟื่องฟูคู่ผไท

ปราบเสี้ยนหนามแดนดินจนหมดสิ้นไป ให้ไตรรงค์ของไทยคงอยู่
เกียรติทหารกองทัพบกชาติไทย อยู่ที่ไหนภูมิใจไม่อดสู

เกียรติประวัติชี้ไว้ใคร ๆ ย่อมรู้ ทั้งโลกเชิดชูทัพบกชาติไทยไว้แน่

เพลงดอกประดู่

ฮะเบสมอพลันออกสันดอนไป ลัดไปเกาะสีชังจนกระทั่งกระโจมไฟ
เหลียวหาข้าศึกมิได้นึกจะกลับมาใน ถึงตายตายไปตายให้แก่ชาติของเรา

พวกเราดูรู้เจ็บแล้วต้องจ�า ลับดาบไว้พลางข้างบนยอดกาฟฟ์จะน�า
สยามเป็นชาติของเราธงทุกเสาชักขึ้นทุกล�า ถึงเรือจะจมในน�้าธงไม่ต�่าลงมา
เกิดมาเป็นไทยใจร่วมกันแหละดี รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี

สยามเป็นชาติของเราอย่าให้เขามาย�่ามายี ถึงตายตายให้ดีตายในหน้าที่ของเรา
พวกเราทุกล�าจ�าเช่นดอกประดู่ วันไหนวันดีบานคลี่พร้อมอยู่

วันไหนร่วงโรยดอกโปรยตกพรู ทหารเรือเราจงดูตายเป็นหมู่ให้ชาติไทย
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ศักยภาพเหนือขอบฟ้า

   บินขึ้นฟ้า  บินฝ่าพายุร้าย 
  จะบินไปให้ไกลแสนไกล  เกินกว่าใครทั้งนั้น
 ไปให้ถึง  บินสู่จุดหมาย    
 พุ่งทะยานให้เร็วเหนือใคร  ด้วยจิตใจกล้าหาญ

ปกป้องฟ้ากว้างใหญ่ ด้วยใจองอาจ
ขอประกาศศักยภาพเหนือขอบฟ้า
ด้วยใจพร้อมไม่หวั่น ทะยานฟันฝ่า

เราผู้ครองฟ้า เราเป็นหนึ่ง
  เตือนให้รู้  ใครหากมาคิดร้าย   
 บุกเข้ามาพร้อมสู้ตาย  ไม่หวั่นใครทั้งนั้น
 บินขึ้นฟ้า  บินเพื่อความเป็นไทย   
 จะยอมพลีทั้งกายและใจ  เพื่อให้ไทยยืนนาน

มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์

เกียรติต�ารวจของไทย เกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคง
ต่างซื่อตรง พิทักษ์สันติราษฎรนั้น

ถึงตัวจะตายก็ช่างมัน มิเคยค�านงถึงชีวัน
เข้าประจันเหล่าร้ายเพื่อประชา
ไม่ยอมเป็นมิตร ผิดกฎหมาย

ปราบโจรผู้ร้าย กล้าตายเรื่อยมา
เนื้อของเราเราเชือด พร้อมทั้งเลือดเราพลี

เอาชีวีของเราเข้าแลกมา เพื่อประชาด�ารงสุขสถาพรไป
เกิดมาแล้วต้องตาย ชาติชายเอาไว้ลายต�ารวจไทย ช่วยประชาไม่ว่าหนไหน

เป็นมิตรด้วยควรจิตสดใส เราอยู่ที่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน
ปราบภัยและผองพาลให้เข็ดขาม เราปราบปรามเสริมความสุขสันต์

เหล็กที่แกร่งกล้านั้น เราฝึกกายาทุกวัน แข็งกว่าเหล็กนั้น ต�ารวจไทย
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จักรดาว

   ดาวของเรานี้เป็นดาวเด่น อยู่กลางจักรเห็นดวงงามตา

  ดาวของเรานี้มีคุณค่า  ศรัทธาพาร่วมวิญญาณ

  เป็นสัญญาของอาณาจักร ที่เราร่วมรักเพียงดวงมาน

 ภูมิหัวใจเหลือเกินที่ผ่าน เข้ามาในย่านส�าคัญ

  แดนของชายชาตรี  สมที่ก�าเนิดเกิดกัน 

 แดนพร้อมพลีชีวัน  ป้องกันชาติจนตัวตาย 

 มองเห็นดาวแล้วเราซึ้งซ่าน  เหล่าเตรียมทหารเตรียมใจกาย

  มานะเพียรคิดเรียนไม่หน่าย  มั่นหมายก้าวหน้าพร้อมไป

 ดาวของเรานี้เป็นดาวเด่น  จักรดาวที่เห็นเป็นดาวใจ

  อันคบเพลิงสองดวงที่ไขว้  นี้ไซร้ความรุ่งเรืองงาม

  แรงของดาวเร้าใจสมัคร  ไม่ยอมผ่อนพักพยายาม 

  เราเคลิ้มใจเห็นดาวอร่าม  ที่งามบนบ่าพร้อมกัน

เราทุกคนบูชา ร.๕ ยิ่งกว่าชีวัน

ทรงพระคุณอนันต์ มิ่งขวัญผูกพันวิญญาณ

  แดงน�้าเงินฟ้างามเคียงคู่  เลือดหมูคือสีในดวงมาน

 สามัคคีพร้อมพลีทุกด้าน จักรดาวคือบ้านของเรา
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จักรดาวอาลัย

ลาแล้วจักรดาว พวกเราขอลาไปก่อน

ลาแล้วถิ่นกินนอน 

ร้าวรอน ด้วยอาวรณ์ร้อนอาลัย

ความ บูชา เพียงสองปีเรียนมา ล้นใจ

เพราะได้ผล ยิ่งใหญ่ เข้มแข็งแกร่งใน ความดี

ลาแล้วจักรดาว พวกเราขอลา ไปที

ลามิตรที่อารีย์ คลุกคลีร่วมกันมาและอาจารย์

ลาดวงใจ เคยผูกมิตรรักใคร่ มานาน

แสนสุดซึ้งซาบซ่าน ไม่ลืมนงคราญ

ความหวานเคยผ่านมา

ลาแล้วจักรดาว เมื่อเราถึงคราวจ�าลา

ลาหอที่เจนตา ขอลาด้วยอาลัยเหมือนใจรอน

ลาเพียงกาย ใจเฝ้าหวนไม่หน่ายอาวรณ์

โถ ลูกน้อยลาก่อน ไม่ลืมรังนอนคอนน้อยในจักรดาว
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บันทึก
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