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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)
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



สเจ สรูปภาโว สุทสฺสนี โสภโณ สุธมฺโม ปฏิรูโป
สพฺเพ ชนา

จิรฎฺฐิติกกาเล ถาวรโต กายสุขี โหนฺติ มโรมฺมา

ถ้าหากภาพรวม สวยงาม ถูกต้อง เหมาะควร
ทุกคนทุกหมู่เหล่า

จะได้รับความสุขกาย สบายใจ อย่างถาวร ในระยะยาว
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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

พระราชทานแก่ นักเรียนเตรียมทหาร 

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

 นักเรียนเตรียมทหาร ก็จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา  

ในวันหนึ่งข้างหน้า การอันใดที่เริ่มต้นด้วยดี ก็ย่อมมีหวังอยู่มากที่จะเจริญวัฒนา 

ไปด้วยดี ฉะนั้นนักเรียนทั้งหลาย จงตั้งปณิธานเสียตั้งแต่บัดนี้ ให้ส�านึกในหน้าที่ 

และความรบัผิดชอบทีจ่ะต้องรบั มัน่อยูใ่นระเบยีบวนิยัอย่างเคร่งครดั รูจ้กัเสยีสละ 

ซื่อตรง อดทน ไม่ย่อท้อต่อความล�าบาก พากเพียรศึกษา ทั้งในด้านวิทยาการ และ 

ในทางปฏบัิตติามทีไ่ด้รบัการอบรมสัง่สอน เพือ่จะได้เป็นคณุประโยชน์และเป็นก�าลงั

แก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป      

                        

      พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

                   วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๓
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ค�าปรารภของผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

**********

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๖๓

           ขอต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร  

รุ่นที่ ๖๓ ทุกท่าน ที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของโรงเรียนเตรียมทหาร

 นับตัง้แต่โรงเรยีนเตรยีมทหารได้ก่อตัง้มา เมือ่วนัที ่๒๗ มกราคม ๒๕๐๑ 

สถาบนัแห่งนี ้ได้ผลติบุคลากรทีม่คุีณภาพรับใช้ประเทศชาติมาอย่างต่อเนือ่ง และใน

อนาคตอันใกล้นี้บุตรหลานของท่าน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในผลส�าเร็จของทางสถาบัน

เช่นเดียวกันกับรุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านมา

 โรงเรยีนเตรยีมทหารเป็นสถาบนัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

เพียงแห่งเดียวท่ีมีหน้าที่ผลิตต้นกล้าด้านความมั่นคง ท่ีแข็งแกร่งและจะ 

เจริญเติบโตต่อไป โดยมีความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ  

เพือ่เข้ารับการฝึก-ศกึษาในขัน้สูงในโรงเรยีนนายร้อยเหล่าทพั และโรงเรยีนนายร้อย 

ต�ารวจต่อไป ดังนั้นการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหารแห่งนี้ จึงมิใช่เป็นการเล่า

เรียนปกติธรรมดา นักเรียนเตรียมทหารจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อ

สร้างบุคลิก ท่าทาง ร่างกายและสติปัญญา ให้พร้อมที่จะเป็นนายทหาร-ต�ารวจ 

ที่สง่างามและทรงคุณค่า แก่ประเทศชาติ น�ามาซึ่งเกียรติยศช่ือเสียงแก่ตนเอง 

และวงศ์ตระกูล เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไป
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 ความเพียรของ ครูอาจารย์ และผู ้บังคับบัญชาในการหล่อหลอม 

ให้ได้ซ่ึงนักเรียนเตรียมทหาร ตามเป้าประสงค์ คงไม่อาจบรรลุได้ง่าย หากไม่ได้

รับความสนับสนุนและความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง โดยเฉพาะในปีแรกของ 

การศกึษา นกัเรยีนใหม่จะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนกั เพือ่ปรบัสภาพจากนกัเรยีน

พลเรือนให้เป็นนักเรียนทหารมีนักเรียนจ�านวนไม่น้อยท่ีประสบปัญหาในเรื่อง 

การปรับตวั  โรงเรยีนเตรยีมทหารได้ตระหนกัถงึปัญหานีจ้งึได้จดัท�าหนงัสอืค�าชีแ้จง

ผู้ปกครองขึ้นมา เพื่อเป็นคู่มือในการแนะน�าในการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุตรหลาน    

ให้ผ่านชีวิตการเป็นนักเรียนเตรียมทหารจนจบหลักสูตรได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้

จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีท่่านผูป้กครองทกุท่านควรสละเวลาศกึษาท�าความเข้าใจ 

 ขอท่านผู้ปกครองได้มีโอกาสภาคภูมิใจ ในความส�าเร็จของบุตรหลาน

ของท่าน และเป็นแรงใจให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามผ่านป้อมปราการแห่งปัญหา

อปุสรรคทัง้หลายทัง้ปวง จนจบการศึกษา โดยใช้ความเพยีรพยายาม มมุานะบากบัน่ 

เพื่อไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ

                ขอแสดงความนับถือ  

    

                  พลตรี 

              (กนกพงษ์  จันทร์นวล)

                            ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร           

                                        สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ๘

สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง   ๑๑

 ในห้วงที่นักเรียนได้รับการอนุญาตให้กลับพักบ้าน 

ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร ๑3 

ภารกิจและการจัดส่วนราชการ ๑4 

ผู้บังคับบัญชาและนายทหารผู้ใหญ่ ๑5

การฝึกศึกษา ๑๙ 

นโยบายของ รร.ตท. ทางด้านการศึกษา ๒๑

เกณฑ์การจบหลักสูตร รร.ตท. ๒๑

การเรียนซ�้าชั้น ๒๒

การเลื่อนชั้น ๒๒

การส่งตัวเข้ารับการศึกษาต่อ และการมอบประกาศนียบัตร ๒๒

การดูแลช่วยเหลือ นตท. ที่มีปัญหา หรือมีแนวโน้ม         ๒3

 จะมีปัญหาด้านการศึกษา 

ผู้ปกครองจะทราบได้อย่างไรว่าบุตรของท่านมีปัญหาในการศึกษา ๒3 

การปกครองบังคับบัญชา และการฝึกอบรม ๒3

ระบบนักเรียนใหม่และระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒3 

การปฏิบัติตาม รปจ. และการจัดระเบียบ ๒5 

แผนการฝึก นร.ใหม่ 3๐

พื้นที่หวงห้าม ของ นตท. 3๒

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 33

คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์ 34

การเสริมสร้างประสบการณ์ 36

สารบัญ

เรื่อง        หน้าที่
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กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 3๘ 

รางวัลการศึกษา 4๐

รางวัลลักษณะทหาร 4๐

รางวัลการกีฬา 4๑

การรายงานผลการเรียนและข้อมูล นตท. 4๒

การขึ้นทะเบียนทหารกองประจ�าการในฐานะ นตท. 4๒

การพักการศึกษา และการถอนทะเบียนจากความเป็น นตท. 44

การชดใช้ค่าเสียหายเมื่อพ้นสภาพจากความเป็น นตท. 47

การลาและการออกนอกบริเวณ 4๘

การเยี่ยมญาติ 4๘

การดูแล นตท. เมื่อเจ็บป่วย 4๙

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของนักเรียนเตรียมทหาร 53

 - เงินเดือน 53

 - เบี้ยเลี้ยง 53

 - เงินประกันอุบัติเหตุ 53

 - เงินสินไหมทดแทน 53

 - เงินสวัสดิการสงเคราะห์ 53

 - อัตราการแจกจ่ายอาภรณ์ภัณฑ์ 54

 - การรับ-ส่ง นตท. กลับบ้าน 5๘

 - การจัดรถบริการ นตท. ในวันปล่อยพักบ้าน   5๘

 - การบริการตัดผม 5๙

 - ทุนการศึกษา 5๙

ปฏิทินการศึกษา ๒563 6๐

การติดต่อส่วนราชการใน รร.ตท. 6๒

สารบัญ

เรื่อง หน้าที่
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การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง
นับตั้งแต่วันแรกที่บุตรหลานของท่านได้รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน

เตรียมทหาร (นตท.) โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) ก็เปรียบเสมือนกับบ้านหลังที่
สองของนักเรยีน ซึง่จะท�าหน้าทีดู่แลบุตรหลานแทนตัวท่านผูป้กครอง โดยนกัเรยีน
ทุกคนจะต้องอยู่ในกฎระเบียบ และแบบธรรมเนียมเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่
ท�าให้บตุรหลานของท่าน จะต้องปรบัสภาพในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั และสภาพ
จิตใจจากนักเรียนพลเรือนเป็นนักเรียนทหาร ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  
เพ่ือให้บตุรหลานของท่านได้เป็น นตท. อย่างสมความภาคภมู ิซึง่ในการด�าเนนิการ 
ดังกล่าวจะส�าเร็จลุล่วงไปได้ รร.ตท. จะต้องได้รับความเข้าใจและความร่วมมือ 
จากท่านผู้ปกครอง ดังนี้     

๑. เมื่อนักเรียนรายงานตัวเป ็น นตท. แล้วจะมีสถานภาพเป็น 
“นักเรียนใหม่ (นร.ใหม่)” โดย รร.ตท. จะด�าเนินการปรับปรุงลักษณะทหาร 
มีระยะเวลาประมาณ ๓-๔ สัปดาห์ (๑ เดือน) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของ 
“ระบบนักเรียนใหม่” ที่จะเปลี่ยนสภาพในการด�าเนินชีวิตจากนักเรียนพลเรือน 
เป็นนักเรียนทหาร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ฝึกให้เป็นผูม้รีะเบียบมวีนิยั มคีวามเช่ือมัน่ 
และเชือ่ฟัง ในค�าส่ังของผูบ้งัคับบญัชามคีวามเข้มแขง็ อดทน มคีวามรัก ความสามัคคี 
มีทัศนคติพื้นฐาน และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ของวิชาชีพทหาร-ต�ารวจ ในขั้นที่ดี 
ก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้แต่งเครื่องแบบของ นตท. ท้ังนี้ในห้วงระยะเวลานี้           
นร.ใหม่ จะต้องปรับสภาพจิตใจของตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ซ่ึงจะต้อง 
มีความอดทนอดกลั้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นอย่างสูง

๒. ในห้วงของการปรับปรุงลักษณะทหาร นร.ใหม่ จะได้รับการดูแล
เอาใจใส่ ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อก�าหนดที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเน้นหนักใน 
การปฎบิตัิเป็นสว่นรวม และการอยู่ร่วมกนั ดว้ยความรกั ความสามัคค ีเป็นน�้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน โดยอยู่ในความควบคุมก�ากับดูแลของนายทหาร นายต�ารวจปกครอง 
(น.ปกครอง)  ซ่ึงจะท�าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาฝึกอบรมวิชาทหาร-ต�ารวจ  
เบื้องต้น และให้ค�าแนะน�าในการประพฤติปฏิบัติตัวตามแบบธรรมเนียม 
ทหาร-ต�ารวจ มีนักเรียนบังคับบัญชา ซึ่งเป็น นตท. ชั้นปีที่ ๒ ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วย

ของ น.ปกครอง  
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๓. ในห้วง ๓-๔ สัปดาห์แรก นร.ใหม่ จะยังไม่ได้รับอนุญาตให ้

กลับไปพักผ่อนที่บ้านหรือใช้โทรศัพท์ตามล�าพังหากผู้ปกครองมีความจ�าเป็น หรือ 

กิจธุระที่ส�าคัญ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หรือโทรสารถึงผู ้บังคับการ 

กรมนกัเรยีน โรงเรยีนเตรียมทหาร (ผบ.กรม นร.รร.ตท.) หรอืผูบ้งัคบักองพนันกัเรยีน 

(ผบ.พนั.นร.ฯ) ที ่นตท. สงักดัตามทีอ่ยูท่ีแ่จ้งไว้ในข้างท้ายของเอกสารหรอืมาตดิต่อ

ด้วยตนเองท่ีกองบังคับการกรมนักเรียน(บก.กรม นร.รร.ตท.) ส�าหรับการเยี่ยม 

เพ่ือพบปะกับนร.ใหม่ในห้วงนี ้รร.ตท. จะอนญุาต ให้ผูป้กครองเยีย่มได้ในวนัอาทิตย์

ของสัปดาห์ที่ ๓ 

๔. ผูป้กครองควรจดจ�าหมายเลขชัน้ปี ตอน และสงักัดกองพัน  ของ นตท. 

ทีเ่ป็นบตุรหลานของท่านด้วยการจดบนัทกึไว้ต้ังแต่วนัรายงานตวัเข้าในวนัแรก และ

ให้ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ปกครองไว้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส�าคัญ

อย่างยิง่ในการตดิต่อข่าวสาร ระหว่างผูป้กครองกบั นตท. หรอือาจารย์ประจ�าตอน 

และ น.ปกครอง ที่เป็นผู้ดูแลบุตรหลานของท่านได้โดยตรง

๕. นตท. จะต้องมีเวลาฝึกศึกษาตามระเบียบที่ก�าหนด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ ของเวลาทัง้หมด ดังนัน้ ถ้าหากไม่จ�าเป็นกรณุาอย่าให้ นตท. ลาระหว่าง

การฝึกศึกษา

๖. รร.ตท. จะเริ่มอนุญาตให้ นร.ใหม่ กลับพักผ่อนที่บ้านได้ หลังเสร็จ

สิน้การปรบัปรงุลักษณะทหารในสปัดาห์ที ่๖ (หลงัพธิรีบัเครือ่งหมายจกัรดาว) แล้ว 

ส�าหรับ นตท. ทีอ่ยูห่่างไกล และไม่ประสงค์กลบัพกับ้าน สามารถแจ้งความประสงค์

ขอพักอาศัยอยู่ใน รร.ตท. ได้ 

๗. การเข้าโรงเรียนของ นตท. จะต้องเข้าทางประตูหน้าของ รร.ตท.  

เพยีงช่องทางเดยีวโดยก�าหนดให้มกีารปฏญิาณตนของ นตท. ต่อพระบรมราชานสุาวรย์ี 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งเข้าและออกนอกบริเวณ รร.ตท.

๘. รร.ตท. มีบริการรถ รับ-ส่ง นตท. ระหว่าง รร.ตท. ถึงอนุสรณ์สถาน 

แห่งชาติ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย นตท. จะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ส�าหรับ 

ผูป้กครองท่ีมคีวามประสงค์จะมา รับ-ส่ง บตุรหลานด้วยตนเอง รร.ตท. จะอนญุาตให้

ผู้ปกครองน�ารถเข้ามารับได้ ในวันที่มีการปล่อย พักบ้าน บริเวณลานอเนกประสงค์
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หน้าอาคารสโมสร นตท. และในวันส่ง นตท. กลับเข้า รร.ตท. ให้จอดส่งบริเวณ

ประตหูน้า ยกเว้นกรณกีารเจบ็ป่วยหรอืมฝีนตกหนกัให้ รบั-ส่ง ได้ทีก่องพนันกัเรยีน

๙. นตท. ที่กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้ว ไม่สามารถกลับเข้าโรงเรียนได ้

ทันก�าหนด ให้ผู้ปกครองแจ้ง กรม นร.ฯ หรือ พัน.นร.ฯ ที่นักเรียนสังกัดได้รับทราบ

ทางโทรศพัท์ในโอกาสแรกทนัท ีและจะต้องน�าหลกัฐานของเหตขัุดข้องให้กับกองพนั

ที่นักเรียนสังกัด เมื่อกลับเข้าโรงเรียนแล้ว

๑๐. นตท. จะได้รับการบริการซักรีดเสื้อผ้า อาหาร การรักษาพยาบาล 

และการบริการอ่ืน ๆ อย่างครบถ้วน ประกอบกับ รร.ตท. ได้เปิดบัญชีธนาคาร  

พร้อมบตัรเอทเีอม็ให้กบั นตท. อยูแ่ล้ว นักเรยีนจึงไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงนิสด

เป็นจ�านวนมาก หรือมีของมีค่าติดตัวในห้วงเวลาดังกล่าว นตท. ควรมีเงินติดตัว 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท และให้ นตท. ฝากเงินไว้กับ น.ปกครอง ของกองพันที ่

นักเรียนสังกัด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของ นตท. ซึ่งสามารถเบิกเงินได้จาก 

ตู้เอทีเอ็ม ที่ติดตั้งอยู่ในโรงเรียน 

ผู้ปกครองพึงวางใจว่า รร.ตท. ต้องการฝึกบุตรหลานของท่านให้เป็น 

สภุาพบรุษุและเข้มแขง็ สมชายชาตทิหาร-ต�ารวจ  เพือ่รบัใช้ประเทศชาตใินอนาคต 

โดยระบบการฝึก จะไม่มีการท�าร้ายร่างกาย หรือกลั่นแกล้ง หรือประสงค์ร้าย 

เป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตามชีวิตชายชาติทหาร-ต�ารวจ จะต้องมีความเข้มแข็ง 

อดทน มีระเบียบ มีวินัย พร้อมเสมอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายทันที
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สิ่งที่ต้องการขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในห้วงที่นักเรียน 
ได้รับการอนุญาตให้กลับพักบ้าน

๑. ขอให้ผูป้กครองตดิตามและสอดส่องดแูลความประพฤต ิ  ของ นตท. 

ในความปกครองของท่านอย่างใกล้ชิด โดยสังเกตพฤติกรรมรับฟังและให้ก�าลังใจ

 ๑.๑ นักเรียนอาจจะเล่าให้ฟังถึงความยากล�าบาก และเรื่องที่ด ู

เหมือนร้ายแรงต่าง ๆ ขอให้รับฟังแบบแยกแยะว่านักเรียนต้องการเพียงเล่า

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้ปกครองฟังอย่างตื่นเต้น น่าสนใจ หรือนักเรียนต้องการ

ปรับทุกข์ ซึ่งผู้ปกครองควรรับฟัง และคอยให้ก�าลังใจแก่บุตรหลานของท่าน

 ๑.๒ หากนักเรียนมีอาการท้อแท้ ท้อถอย หรือได้รับความเจ็บ

ป่วยทางกายด้วยอาการต่าง ๆ นานา ขอให้ผู้ปกครองได้ให้ก�าลังใจ และค�าแนะน�า  

แต่หากมีอาการเจ็บป่วย รร.ตท. มีแพทย์ที่ให้ค�าแนะน�า  และรักษาอยู่ตลอดเวลา 

ซึ่งท่านสามารถแจ้งให้ น.ปกครอง หรือน�าส่งกองแพทย์ของ รร.ตท. ได้ตลอด 

๒๔ ชั่วโมง

๒. ท่านเปรียบเสมือนผู้ช่วยอาจารย์ประจ�าตอน โดยการติดต่อกับ 

น.ปกครอง และอาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลซ่ึงกันและกัน หากท่าน 

ผู้ปกครองมีเรื่องที่จะปรึกษาด้านพฤติกรรมของ นตท. สามารถติดต่อ น.ปกครอง 

ตามรายละเอียดที่อยู่ท้ายเล่ม

๓. กรุณาศึกษาท�าความเข้าใจ หนังสือคู่มือ นตท. ซึ่ง นตท. จะได้  

รับแจกเม่ือเข้ารับการศึกษาหรือสืบค้นจาก http://www.afaps.ac.th จะท�าให ้

ผู้ปกครองได้ทราบเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นระเบียบปฏิบัติของ นตท. และช่วยตักเตือน

ป้องกันการกระท�าผิดในสภาวการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนช่วยก�าชับและก�ากับดูแล 

บุตรหลานของท่าน ให้ตั้งใจศึกษา ให้สามารถผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด    

๔. รร.ตท. ได้ใช้ระบบการเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย  

พร้อมท�าบตัรสมาร์ทการ์ด ไว้ใช้แทนการเกบ็รกัษาเงนิสด ท่านผูป้กครองกรณุาช่วย

ตรวจสอบบญัชกีารใช้จ่ายของนักเรียนอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ค�าแนะน�าในการใช้จ่าย 

ฝึกให้รูจ้กัการประหยดัและเกบ็ออม ซึง่เงนิเดอืนของ นตท. ทีไ่ด้รับกจ็ะถกูจ่ายผ่าน

ในระบบบัญชีนี้เช่นกัน
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๕.  ไม่ควรสนับสนุนให้ นตท. ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ ที่ รร.ตท. 

ก�าหนดไว้ เช่น การไปสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่ เป็นต้น

๖.  อย่าสนับสนุนให้ นตท. ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใช้ของฟุ่มเฟือย หรือของ

ที่มีราคาแพงโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามน�าเคร่ืองประดับราคาสูงเข้ามา

โรงเรียน เช่น นาฬิกาโก้หรูราคาแพง สร้อยคอทองค�า แหวนทองค�า เป็นต้น

๗. ห้ามน�าสิ่งของผิดระเบียบเข้ามาในบริเวณ รร.ตท. ซ่ึงทางราชการ 

ไม่อนุญาตให้ นตท. น�าสิ่งของผิดกฎหมาย เช่น อาวุธ มีด ปืน ตลอดจนสิ่งของ 

มีค่า เครื่องประดับ ซึ่งเกินสภาพการเป็นนักเรียน เข้ามาในบริเวณ รร.ตท. ซึ่งอาจ

เป็นเหตุท�าให้เกิดของสูญหาย ช�ารุด อีกทั้งยังเป็นการผิดต่อระเบียบของ รร.ตท.

๘. หากได้รับแจ้งจาก นตท. ว่าทาง รร.ตท. ต้องการให้ซื้อสิ่งของ ต่าง ๆ  

เช่น หนังสือเรียน อปุกรณ์เครือ่งมอื หรอืตดัเครือ่งแบบพเิศษ อืน่ ๆ  ขอให้ผูป้กครอง

สอบถาม รร.ตท. อีกครั้ง จะเป็นการดีอย่างยิ่งต่อการควบคุมความประพฤติของ 

นตท. ซึ่งได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

๙.  กรณุาก�าชบัให้ นตท. กลบัเข้า รร.ตท. ตามก�าหนดเวลา และให้ยดึถอื

การปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง

๑๐.  ทรงผมของ นตท. ความยาวด้านบนไม่เกิน ๑ ซม. ส่วนด้านข้าง 

และด้านหลังตัดเกรียน

๑๑. รร.ตท. ไม่มีนโยบายให้ นตท. หรือ นร.เหล่ารุ่นพี่จัดกิจกรรมนอก 

รร.ตท. เช่น การเลี้ยงสังสรรค์ การรับน้องจังหวัด ฯลฯ ของ นตท. เมื่อได้รับ 

การปล่อยพักบ้าน นอก รร.ตท. เว้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการอนุญาต

เป็นกรณี ๆ

หากท่านผู้ปกครองมีสิ่งใดแนะน�า

กรุณาแจ้งให้โรงเรียนเตรียมทหารทราบ

โดยโรงเรียนเตรียมทหารยินดีรับฟัง และตอบชี้แจงปัญหาของท่านเสมอ
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ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร

รร.ตท. ก่อต้ังขึ้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑ โดยรวมโรงเรียนเตรียม 

นายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ ไว้  

ณ ที่แห่งเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีซึ่งกันและกัน ระหว่างนายทหาร

ทั้ง ๓ กองทัพ และเพื่อประหยัดงบประมาณ ต่อมากรมต�ารวจ (ส�านักงาน 

ต�ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน) เล็งเห็นความส�าคัญแห่งความรัก ความสามัคคี ในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ทหาร-ต�ารวจ จึงให้นักเรียนส่วนของต�ารวจมาเรียน 

ร่วมด้วย 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้มีประกาศ 

งดรับ นตท. เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อท�าการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยรับนักเรียนที่ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

(ม.๔) เข้าศึกษา เป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๖๐) เป็นต้นมา

จนถึงปัจจุบัน 

โรงเรียนเตรียมทหาร ใช้ค�าย่อว่า “รร.ตท.” ใช้ค�าภาษาอังกฤษว่า 

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

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

“Pre-CDT” เมื่อส�าเร็จการศึกษา นตท. จะแยกไปศึกษาต่อยังโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.), โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.), โรงเรียนนายเรืออากาศนว

มินทกษัตริยาธิราช (รร.นนก.), และโรงเรียน

นายร้อยต�ารวจ (รร.นรต.) นตท. ที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓  

นับเป็นรุ่นที่ ๖๓ ปัจจุบัน รร.ตท. ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ต�าบลศรีกะอาง  

อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ ๒๖๑๑๐   
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ภารกิจและการจัดส่วนราชการ

รร.ตท. เป็นหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ

กองทพัไทย (สปท.) มีหน้าที่ปกครองบงัคับบญัชา และให้การฝึกศกึษาอบรม นตท. 

ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยกับวิชาทหาร และวิชาต�ารวจ เพื่อให้เป็น 

ผู้ที่มีคุณสมบัติ ทัศนคติพื้นฐาน พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้า  

ทั้งในด้านความรู้ อุปนิสัย และคุณสมบัติผู้น�าหน่วย โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียน

เตรียมทหาร (ผบ.รร.ตท.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

รร.ตท. จัดส่วนราชการออกเป็น ๑๐ หน่วยขึ้นตรง ดังนี้

๑. กองบัญชาการ (บก.รร.ตท.) 

๒.  ส่วนการศึกษา (สกศ.รร.ตท.)

๓.  กรมนักเรียน (กรม นร.รร.ตท.) 

๔.  กองวิชาทหาร (กวท.รร.ตท.)

๕.  กองพลศึกษา (กพล.รร.ตท.) 

๖.  กองสถิติและประเมินผล (กสป.รร.ตท.)

๗.  กองแพทย์ (กพท.รร.ตท.) 

๘.  กองสนับสนุน (กสน.รร.ตท.)

๙. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราเพื่อพลาง) (กทส.รร.ตท.

 (อัตราเพื่อพลาง))             

๑๐. กองร้อยบริการ (ร้อย.บร.รร.ตท.)
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ผู้บังคับบัญชาและนายทหารผู้ใหญ่
กองบัญชาการ
 ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (ผบ.รร.ตท.)
  พลตรี กนกพงษ์  จันทร์นวล
 รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (รอง ผบ.รร.ตท. (๑))
  พันเอก รวิศ  รัชตะวรรณ
 รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (รอง ผบ.รร.ตท. (๒))
  นาวาเอก สุรสิทธิ์  แสนคราม 
 รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (รอง ผบ.รร.ตท. (3))
   นาวาอากาศเอก อติรวิชช์  ไพจิตร์ 
 รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ        

ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเตรียมทหาร
  พันตรวจเอก สิริชัย สิต  ทรัพย์ประเสริฐ
 เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร (เสธ.รร.ตท.)
  พันเอก วันฉัตร  แสงสว่าง 
 รองเสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร (รอง เสธ.รร.ตท.)
  พันเอก สราวุฒิ  กันเอี่ยม
 ฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
  ผู้อ�านวยการส�านักงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน  
การศึกษาทหาร (ผอ.สมท.บก.รร.ตท.)            

  นาวาอากาศเอก วิพล  สุขวิลัย 
 หัวหน้ากองก�าลังพล (หก.กกพ.บก.รร.ตท. หรือ สธ.๑)
  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.) 

  พันเอก วิชัย  เสริมบุญสุข

  พันเอกหญิง สมใจ  เกษเกษม

  พันเอกหญิง ปิยภรณ์ ธนานิธิศักดิ์

  นาวาอากาศเอก พีรณัฐ  อรุณไชย

  นาวาอากาศเอกหญิง อรุณศรี  รักษ์มณี

ผู้อ�านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์ (ผอ.กคศ.สกศ.รร.ตท.)  

  นาวาอากาศเอก อภัยวงศ์  ค�าเพชร      

 อ�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 ๑ (ผบ.พัน.นร.๑)
  พันโท ไพศาล  อุปพรรณ์
 ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ ๒ (ผบ.พัน.นร.๒)
  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
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองพลศึกษา (ผช.ผอ.กพล.รร.ตท.)
  พันเอกหญิง พัชราภรณ์ ปิ่นวันนา



๑๘

คู่มือผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมทหาร

 กองสถิติและประเมินผล
 ผู้อ�านวยการกองสถิติและประเมินผล (ผอ.กสป.รร.ตท.)
  พันเอก ชนุตร์พันธ์  วชรภรณ์พินทุ    
 รองผู้อ�านวยการกองสถิติและประเมินผล (รอง ผอ.กสป.รร.ตท.) 

  พันเอกหญิง เยาวลักษณ์  ส่งเชื้อ 
 ผูช่้วยผู้อ�านวยการกองสถิตแิละประเมินผล (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�านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 (ผอ.กทส.รร.ตท. อัตราเพื่อพลาง)
  พันเอก สราวุฒิ  กันเอี่ยม 

กองร้อยบริการ
     ผู้บังคับกองร้อยบริการ (ผบ.ร้อย.บร.รร.ตท.)
          พันตรี นุติธวัช    โตศักดิ์
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การฝึกศึกษา
หลักสูตร           

หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๒) มีการจัดการศึกษาระยะเวลา ๒ ปี (มัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖) 

มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ อันเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับการจัด  

การศึกษาของโรงเรียนเหล่าทัพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของ นตท.  

ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีความรู้ความสามารถ 

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวดักลุม่สาระการเรียนรู้ ๘ กลุม่สาระ พร้อมท้ังมีทักษะพืน้ฐาน 

ที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 

ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ดังปรัชญา รร.ตท. ที่กล่าวว่า “สามัคคี  

มีความรู้ คู่คุณธรรม”
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาใน รร.ตท. เป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวนโยบาย  

การจัดการศึกษาของประเทศ เป็นการศึกษาเพื่อคงเอกภาพของชาติ มุ่งเน้น 
ความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล ให้ผูเ้รยีนพฒันาคณุภาพชวีติและให้สามารถ
ท�าประโยชน์ให้กับสังคมภายใต้บทบาท และหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี  
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยให้ นตท. ได้พัฒนาเชาว์ปัญญา มีความรู้ และทักษะ อันจ�าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพทหาร-ต�ารวจ มีจิตอาสาร่วมพัฒนาบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยแนวทาง
และวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ มุ ่งปลูกฝังให้นักเรียน
เตรียมทหารมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๑. มีความรู้และทักษะในวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. มีความรู้อันเป็นสากลมีทักษะและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง  ๆ 

ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เพื่อเรียนรู้สื่อสาร ท�างานได้อย่างสร้างสรรค์
ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม

๓. สามารถเป ็นผู ้น�า ท่ีมีคุณสมบัติของผู ้น�าที่ ดีและประพฤติตน 
ให้เป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริง

๔. มีความภูมิใจในความเป ็นไทย พร ้อมท่ีจะเสียสละอุทิศชีวิต 
และประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๕. รกัความสามคัคีในหมู่คณะ ยดึมัน่ในระเบียบวนิยัและแบบธรรมเนยีม
ประเพณีของทหาร-ต�ารวจ

๖. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบสมเหตุสมผล เพือ่สามารถแก้ปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ และได้แนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ส�าหรับน�าไปใช้ท�าประโยชน์ 
และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ประเทศชาติ

๗. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพทหาร-ต�ารวจ มีบุคลิกภาพ อุปนิสัย และ
สมรรถภาพทางร่างกาย ที่เหมาะสมกับการเป็นนายทหาร-ต�ารวจ มุ ่งมั่น 
ในการพัฒนาประเทศตามบทบาทและหน้าที่ของตน

๘. มีทักษะและความสามารถในการน�ากระบวนการต่าง ๆ มาใช้
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน รู้จักปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 
สภาพแวดล้อม มีนิสัยรักการท�างาน เต็มใจในการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
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๙. มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีกีฬา 

ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 กลุ่มการเรียน 

 หลักสูตร รร.ตท. ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มดังนี้

 ๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ๓.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ๔.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

 ๕.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 ๖.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ๗.  กลุ ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ทหาร-ต�ารวจ) และ

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 ๘.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 เนื้อหาวิชาและการเรียนการสอนจะสอดคล้องกับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายของ รร.ตท. ทางด้านการศึกษา
๑. นตท. ทุกนาย จะต้องมีความรู้ ความสามารถไปศึกษาต่อในโรงเรียน

เหล่าทัพ และ รร.นรต. ได้ ตามเหล่าที่นักเรียนได้ผ่านการสอบคัดเลือกมาแล้ว

๒. ต้องดูแลเอาใจใส่ นตท. ทุกนาย ท่ีมีปัญหาทางด้านการศึกษา 

เพื่อให้บรรลุผล ตามข้อ ๑

๓. ต ้องเสริมความรู ้ เพิ่มเติมและจริยธรรมในรูปกิจกรรมพัฒนา 

การเรียนรู้ และกิจกรรมชมรม    

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

โครงสร้างที่หลักสูตร รร.ตท. ก�าหนด ได้รับการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 
และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ผ่านทุกรายวิชา 
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๒.  นตท. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนครบตามท่ีหลักสูตร 
รร.ตท. ก�าหนด และได้รับการตัดสินให้ผ่านทุกกิจกรรมในทุกชั้นปี

๓.  นตท. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับ 
การตัดสินให้ผ่าน

๔.  นตท. ต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
และได้รับการตัดสินให้ผ่าน 

การเรียนซ�้าชั้น
๑.  นักเรียนเตรียมทหารต้องเรียนซ�้าชั้นในกรณีดังต่อไปนี้
 ๑.๑ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ๒.๐๐ หรือ
 ๑.๒  มีคะแนนความประพฤติต�่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนความ

ประพฤติประจ�าปีการศึกษา หรือ
 ๑.๓ มีผลการเรียน “R” (ให้เรียนซ�้า) 
๒. นักเรียนเตรียมทหาร เรียนซ�้าชั้นได้ในชั้นปีใดชั้นปีหนึ่งแต่เพียง 

ชั้นปีเดียว และมีระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา

การเลื่อนชั้น
นักเรียนเตรียมทหารจะเลื่อนชั้นเรียนถัดไปต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ผ่านทุกรายวิชาในแต่ละชั้นปี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่า 

กว่า  ๒.๐๐
๒.  มีคะแนนความประพฤติไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนความ

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

การส่งตัวเข้ารับการศึกษาต่อ และการมอบประกาศนียบัตร
๑. นตท. ที่ศึกษาจบหลักสูตร และได ้ เลื่อนข้ึนไปศึกษาต ่อใน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนนายเรือ, โรงเรียนนายเรืออากาศ  
นวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัต ิ
ครบถ้วนแล้ว จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต�่ากว่า ๒.๐๐ และ 
มีคะแนนความประพฤติไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของ คะแนนความประพฤต ิ
ประจ�าปีการศึกษานั้น
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๒. นตท. ที่ศึกษาจบหลักสูตร กองบัญชาการกองทัพไทย จะมอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้นั้น ผู้ได้รับประกาศนียบัตรย่อมมีวิทยฐานะ มีศักดิ์ และ 
สิทธิเทียบเท่าผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง
ศึกษาธิการ

การดูแลช่วยเหลือ นตท. ที่มีปัญหาหรือมีแนวโน้มจะมีปัญหา 
ด้านการศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ จะดูผลสอบกลางภาค แล้วจะสอนเสริมให้ นตท. 
ที่มีผลการเรียนอ่อนในบางรายวิชา ตั้งแต่ เดือน ก.ย. ๖๓ ถึง ต.ค. ๖๓  

ภาคเรียนที่ ๒ จะดูคะแนนเฉลี่ยสะสมของผลการสอบในภาคเรียน
ที่ ๑ จะสอนเสริมให้ นตท. ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ในช่วง 
เดือน ม.ค. ๖๔  

ผู้ปกครองจะทราบได้อย่างไรว่าบุตรของท่านมปัีญหาในการศกึษา
๑. นักเรยีนทีม่ปัีญหาในการศกึษา และการปกครอง รร.ตท. จะมหีนงัสอื

แจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์
๒.  ท่านควรจะต้องติดตามและประสานการติดต่อกับ ส่วนการศึกษา 

(โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๑๑) หรือ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร (โทร. ๐ ๒๕๗๒ 
๕๒๑๙) หรือเว็บไซต์ http://www.afaps.ac.th โดยใกล้ชิด

การปกครองบังคับบัญชา และการฝึกอบรม
การปกครองบังคับบัญชาเป็นหน้าที่หลักของ กรม นร.รร.ตท. ซ่ึงจะท�า 

การฝึกอบรมปลกูฝังลกัษณะผูน้�า ความเป็นสภุาพบรุุษ ความมรีะเบยีบวนิยัให้กบั นตท. 

ระบบนักเรียนใหม่และระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ในระยะเริ่มต้นของการปฏิบัติที่ เมื่อเข้ามาสู่ รร.ตท. นร.ใหม่ จะได้รับ 

การฝึกขัน้พืน้ฐานของการเป็นทหาร-ต�ารวจ เพือ่ให้ปรบัตวัจากชีวตินกัเรยีนพลเรอืน
เป็นนักเรียนทหาร-ต�ารวจ จากการฝึกและผ่านระบบต่าง ๆ ในห้วง ๑๖ สัปดาห์  
ทั้งนี้ นร.ใหม่ จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคม ระบบต่าง ๆ เป็น 
การปรบัพืน้ฐาน อปุนสิยั จติใจ พร้อมทีจ่ะเป็น นตท. โดยสมบรูณ์ต่อไป ซึง่ในห้วงนี้ 
จะเรียกว่า “ระบบนักเรียนใหม่” โดยมีความมุ่งหมายดังนี้
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๑. เปลี่ยนสภาพชีวิตจากพลเรือนเป็นชีวิตทหาร ตามล�าดับ เพื่อให้เกิด

ความคุ้นเคย และเคยชินต่อการปฏิบัติตามค�าสั่งโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ภายใต้แบบ

ธรรมเนียมทหาร-ต�ารวจ

๒. เสริมสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี ให้มีลักษณะท่าทางท่ีเหมาะสม  

ในการเป็นทหาร-ต�ารวจ ที่ดีเลิศ 

๓. เสริมสร้างนิสัยความอดทนอดกลั้นต่อความกดดัน และความยาก

ล�าบากที่ต้องประสบทั้งร่างกายและจิตใจ และให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ

๔. เข้าใจและยดึมัน่ในระบบอาวโุส ให้มคีวามสมัมาคารวะ ระหว่างผูน้้อย

กับผู้ใหญ่ ตลอดจนปลูกฝังความเป็นทหารเริ่มแรก ให้รู้สึกตัวว่าเป็นผู้น้อยที่สุด

๕.  ปฏิบัติตาม “ระบบเกียรติศักดิ์” ซึ่งมุ่งให้มีความซ่ือสัตย์ท้ังต่อหน้า 

และลับหลัง ไม่กล่าวเท็จ ไม่คดโกง ไม่ขโมย รวมถึงไม่ยินยอมให้เพ่ือน นตท.  

ผู้หนึ่งผู้ใดกระท�าผิดระบบเกียรติศักดิ์เป็นอันขาด

๖. ให้มีความส�านึกในการรักษาระเบียบวินัย แบบธรรมเนียมต่าง ๆ 

อย่างเคร่งครัด ในทุกโอกาส เมื่อ นตท. ผ่านการสอบคัดเลือกและท�าสัญญา กับ 

รร.ตท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะรายงานตัวขึ้นการบังคับบัญชา  กับ กรม นร.รร.ตท.  

และ กรม นร.รร.ตท. จะแบ่งนักเรียนในรุ่นคละกันเป็นหมวด หมวดละประมาณ 

๔๐-๕๐ นาย มีนายทหาร-นายต�ารวจปกครอง รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา 

ตามหมวดและกองร้อย และมีนักเรียนบังคับบัญชา เป็นผู้ช่วยนายทหาร-นาย

ต�ารวจปกครอง 

นตท. จะเข้าพักในอาคารกองร้อย แบ่งนอนห้องละประมาณ ๑๐ 

นาย  ในห้วงแรกจะได้รับการฝึกระเบียบ รับการอบรมที่จะต้องกินอยู่ร่วมกัน 

ฝึกการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และระเบียบของ รร.ตท. การปฏิบัติตามระเบียบ 

ปฏิบัติประจ�า ตั้งแต่ตื่นจนถึงนอน ซึ่งจะมีตารางก�าหนด ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับแผนการ

ฝึกปรับปรุงลักษณะทหารของ นร.ใหม่  และระเบียบกรมนักเรียน ว่าด้วยระบบ 

นักเรียนใหม่ โดยจะเริ่มการฝึกจากเบาไปหาหนัก
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การปฏิบัติตาม รปจ. และการจัดระเบียบ
ระเบียบปฎิบัติประจ�าวัน นตท. วันจันทร์ - ศุกร์

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.

 วนัองัคาร-วนัพฤหสับด ีเดนิแถวไปปฏญิาณตนหน้าหอประชมุ นวนครินทร์   

วันศุกร์ เดินแถวไปตอนเรียนคาบโฮมรูม

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

หอประชุมนวนครินทร์

๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ฝึก - ศึกษา คาบเรียนที่ ๑ - ๔

๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ฝึก - ศึกษา คาบเรียนที่ ๕ - ๗

๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ ภารกิจส่วนตัว (ยกเว้นวันจันทร์)

 วันจันทร์ - กิจกรรมชมรม เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕๑๐ 

 วันอังคาร - เวลาของ กรม นร.ฯ (วิชาทหารฝึก)

 วันพุธ - กีฬา นตท. (Sport Day)/บรรยายพิเศษ

 วันพฤหัสบดี - เวลาของ กรม นร.ฯ (วิชาทหารฝึก)

วันศุกร์ - เวลาผู้บังคับบัญชา

๑๘๐๐ เคารพธงชาติ รับประทานอาหารเย็น ภารกิจส่วนตัว

๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ นั่งโต๊ะฝึกฝน, เรียนซ่อมเสริม, ห้องสมุด

๒๑๐๐ - ๒๑๓๐ อบรมชี้แจงสวดมนต์

๒๑๓๐ - ๒๒๐๐ ภารกิจส่วนตัว

๒๒๐๐ เวลานอน

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมได้ในภายหลัง
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ระเบียบและวินัยเป็นสิ่งที่ควบคู่กับทหาร-ต�ารวจ ท้ังกายและใจ ห้วง

ระยะเวลาประมาณ ๑๖ สปัดาห์ นบัจากก้าวเข้าสูร่ัว้จกัรดาว เปลีย่นค�าน�าหน้าจาก 

“นาย” เป็น “นตท.” นร.ใหม่ จะถูกปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ความอดทนอดกลั้น 

ควบคู่ไปกับการมีศีลธรรม ปรับสภาพเดิม จากพลเรือนมาเป็นทหาร-ต�ารวจ เพื่อ

การปฏบิตัติามค�าสัง่เป็นระเบยีบแบบแผนอนัเดยีวกนั ซึง่ นร.ใหม่ ทกุนายจะได้รบั

คู่มือไว้ประจ�าตัว เพื่อใช้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งใช้อ้างอิงในการปฏิบัติที่

ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งจะได้รับสิทธิต่าง ๆ โดยทัดเทียมไม่มีเหลื่อม

ล�้ากัน เป็นอันขาด ระเบียบที่ นร.ใหม่ ต้องปฏิบัติตาม จ�าแนกเป็นระเบียบดังนี้

ระเบียบปฎิบัติประจ�าวัน นตท. วันเสาร์ - อาทิตย์

เวลา การปฏิบัติ

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

๑๙๐๐ กลับเข้า รร.ตท./รวมแถว/ตรวจยอด/สวดมนต์/ชี้แจง/เวลาผู้บังคับบัญชา

๒๐๐๐ ภารกิจส่วนตัว

๒๒๐๐ เวลานอน
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ระเบียบปฏิบัติส่วนตัว
- ระเบียบว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบ นตท. เครื่องแต่งกาย และ 

อาภรณ์ภัณฑ์
-   ระเบียบการจัดห้องนอนและเครื่องนอน
-   การจัดระเบียบที่พักอาศัย และห้องสุขาภิบาลส่วนตัว
-   การจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัว และอุปกรณ์ส่วนตัวอื่น
- การจัดระเบียบโต๊ะเรียนและโต๊ะฝึกฝน
ระเบียบปฏิบัติส่วนรวม
- การจัดระเบยีบและท�าความสะอาดโดยรอบทีพั่กอาศยั รวมถงึพืน้ทีพ่กั

ผ่อนส่วนรวมต่าง ๆ 
-   การจัดระเบียบและท�าความสะอาดห้องเรียนและห้องฝึกฝน
-   การจัดระเบยีบและท�าความสะอาดห้องน�า้และห้องสุขาภิบาลส่วนรวม
การปฏิบัติตามระเบียบค�าสั่งที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
นร.ใหม่ จะได้รับการปรับปรุงทั้งทางร่างกายและจิตใจ การฝึกทาง

ร่างกาย ได้แก่ การฝึกท่าทางพื้นฐานทางทหาร การออกก�าลังกาย การกีฬา รวมถึง 
การปรับปรุงวินัย ส่วนการฝึกทางด้านจิตใจ นร.ใหม่ จะได้รับสภาวะกดดัน 
ทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อย เบื่อหน่าย ความง่วง หรือความหิว เพื่อทดสอบ
ว่าจะสามารถควบคุม “สติ” ได้หรือไม่ ในสภาวะความกดดัน ถ้าผู้ใดยังไม่สามารถ
ควบคุมสติได้ดีพอ กรม นร.รร.ตท. จะได้ปรับปรุงและเสริมสร้างให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี ้
การเพือ่ให้ นร.ใหม่ทกุนาย มคีวามอดทน เสยีสละ เป็นสภุาพบรุษุ ปลกูฝังจติส�านกึ
ในความเป็นทหาร-ต�ารวจ 

รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และที่ส�าคัญ 
จุดมุ่งหมายของ รร.ตท. ต้องการให้ นตท. ทุกนาย มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
สิ่งเหล่านี้จะสร้างด้วยระเบียบ ระบบ กิจกรรม และการปฏิบัติประจ�าวัน

การรับการอบรม
เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อให้ นร.ใหม่ ได้รับรู ้ระเบียบ กฎข้อบังคับ 

แบบธรรมเนียมทหาร-ต�ารวจ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจาก 
การฝึกปฏบิตัต่ิาง ๆ  โดยการรบัการอบรมเน้นด้านการประชมุ ชีแ้จง หรอืท�าการสอน 
ให้ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีผลให้ นร.ใหม่ ได้รับรู้และสามารถจดจ�าท�าความเข้าใจ
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แล้วน�าไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้อง สอดคล้องกับส่วนที่ท�าการฝึกปฏิบัติ เครื่องหมายยศ 
ธรรมเนียม การท�าความเคารพ องค์ประกอบโครงสร้างของหน่วย สายการบังคับ
บัญชา สวัสดิการและการบริการต่าง ๆ ของหน่วย เป็นต้น

ระบบการรายงานตัว
ในโอกาสต่าง ๆ  ที ่นร.ใหม่ จะต้องรายงานตัว ให้หยดุห่างจากผูร้บัรายงาน 

๓ ก้าว ชดิเท้าแขง็แรง แสดงการเคารพ แล้วรายงานด้วยเสยีงอนัดงัตามแบบรายงาน
ในแต่ละโอกาส โดยให้รายงานชื่อ สกุล ชั้นปี ตอน หมวด กองร้อย และกองพัน  
และในเมือ่ได้รับค�าส่ังให้ปฏบิติัการใด ๆ  นร.ใหม่ จะต้องทวนค�าสัง่รวมท้ังเมือ่ปฏบัิติ
เสร็จสิ้นแล้วต้องรายงานผลการปฏิบัตินั้น ๆ ด้วย

กฎแห่งมุมฉาก
นร.ใหม่ เมื่อออกนอกอาคารต้องว่ิงเสมอ เมื่อจะเล้ียวต้องปฏิบัต ิ

ตามแบบฝึก การเดินสวนสนาม ๓ ก้าว - หยุดชิดเท้าท�าท่าหันตามแบบฝึก 
(เลี้ยวเป็นมุมฉาก) แล้วปฏิบัติตามแบบฝึกการเดินสวนสนาม อีก ๒ ก้าว (ขณะเดิน
ให้ยกแขนขัดหลังไว้) ต่อจากนั้นจึงวิ่งต่อไป

ในโอกาสการรับประทานอาหารทีโ่รงอาหาร นกัเรยีนใหม่ต้องนัง่ยกอกแขน 
ทั้งสองข้างยกขึ้นตรงหน้าให้แนวแขนได้ระดับกับไหล่ทั้งสองข้าง โดยให้แขนขวา
ทับแขนซ้าย ตัวตรงเก็บคางหน้าตรง ตามองไปข้างหน้า ไม่มีการพูดคุย นอกจาก
ตอบค�าถามของนักเรียนบังคับบัญชา ขณะรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหว 
ของช้อน-ส้อม และภาชนะต่าง ๆ ต้องท�าเป็นมุมฉากทั้งในทางดิ่งและทางราบ

การปรับปรุงลักษณะทหาร
เนื่องจาก นร.ใหม่ ยังไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารอย่างพอเพียง ดังนั้น 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องให้ นร.ใหม่ ได้มีลักษณะท่าทางของทหาร โดยรวดเร็ว โดย 
แต่งตั้งนักเรียนบังคับบัญชาปรับปรุงลักษณะทหารข้ึนมีหน้าท่ีตรวจตราดูแล 
การแต่งกายของ นร.ใหม่ ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ฝึกให้ปฏิบัติตามค�าสั่งตามแบบ
ฝึกพระราชทานได้ถูกต้อง และมีอ�านาจการสั่งลงโทษโดยการให้ออกก�าลังกาย  
หาก นร.ใหม่ แสดงกิริยาไม่เคารพ หรือปฏิบัติไม่แข็งแรง ในบางโอกาสจะมีค�าสั่ง
พิเศษให้ฝึกความอดทนของ นร.ใหม่ เป็นส่วนรวม เช่น เรียกออกมาเข้าแถวขณะ
ก�าลังรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยเป็นการปฏิบัติภายใต้การควบคุมดูแลของ 

น.ปกครอง
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การฝึกลักษณะทหาร 

เพื่อให้ นร.ใหม่ ได้เรียนรู้การปฏิบัติตามแบบฝึกของทหาร และสามารถ

ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแบบอันเดียวกัน  จึงจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกตามขั้นตอนใน

แบบของทหาร โดย นร.ใหม่ ซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติตามแบบฝึก จะได้รับ

การฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน โดยเริม่จากท่าทีเ่ป็นพืน้ฐานในการน�าไปสูท่่าต่อไป 

รวมทั้งท่าเบื้องต้นอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ปฏิบัติในรอบวัน ได้แก่ ท่าตรง ท่าพัก 

ท่าหัน ท่าเคารพ ท่าเดิน และหยุดจากการเดิน ท่าวิ่งแล้วหยุดจากการวิ่ง เป็นต้น 

โดยเริ่มฝึกตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๑ ถึงสัปดาห์ที่ ๔

การฝึกพลศึกษา

การเข้ามาสู่รั้ว รร.ตท. ซึ่งต้องปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากนักเรียน พลเรือน

มาเป็นนักเรียนทหาร ในการฝึกพลศึกษานั้นนอกจากจะต้องมี   การเรียนในหัวข้อ

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เช่นโรงเรียนมัธยมทั่วไปแล้ว นร.ใหม่ 

จ�าเป็นต้องได้รับการฝึกพลศึกษาเพิ่มเติมจากหลักสูตรท่ัวไป เพื่อเป็นการปรับ

สภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสม แก่การเป็นนักเรียนทหาร และ

สามารถน�าหลกัวชิาความรูท้างด้านพลศึกษา ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ ในขณะเดยีวกนั 

การฝึกพลศกึษา เปรียบเสมอืนยาวเิศษทีส่ามารถเสรมิสร้างคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ให้เกิดแก่นักเรียนได้
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แผนการฝึก นร.ใหม่
การปรับปรุงลักษณะทหารของระบบ นร.ใหม่ (๑6 สัปดาห์)

สรุปการฝึก นร.ใหม่

ห้วงที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑ – 4 : ปรับสภาพและเสริมสร้างบุคลิกความเป็น 

นร.ใหม่

-  ปรับสภาพเข้าสู่ระเบียบวินัยของทหาร 

- การออกก�าลังกายเบา ๆ และทดสอบร่างกายเบื้องต้น

- รับการฝึกการปฏิบัติตามระเบียบส่วนตัว

- รับการฝึกการปฏิบัติตามระเบียบส่วนรวม

- รับการฝึกการปฏิบัติตามระบบ นร.ใหม่

- เพิ่มเติมการออกก�าลังกายมากขึ้น

-  รับการฝึกอบรมท่าพระราชทาน การอบรมพิเศษตามตารางการฝึก

-  รับการอบรมชี้แจงความรู้ด้านพื้นฐานของทหาร-ต�ารวจ 

เวลา (สัปดาห์) การปฏิบัติ/กิจกรรม

สัปดาห์ที่ ๑ - ๒ 
(ประมาณ ๑๕ วัน)

ฝึกวินัยทหารเบื้องต้น/นร.ใหม่ ยังไม่ได้เข้าเรียน
ภาควิชาการ

สัปดาห์ที่ ๓ เริ่มเข้าเรียนภาควิชาการ ณ สกศ.รร.ตท. และพบ
ผู้ปกครองครั้งแรก ในวันอาทิตย์ ของสัปดาห์ที่ ๓

สัปดาห์ที่ ๔ 
(ประมาณ ๑ เดือน)

สิน้สดุการเรยีกบุคคลส�ารอง /การลาออกจะตอ้งช�าระ
ค่าปรับ

สัปดาห์ที่ ๖ พิธีรับเครื่องหมายจักรดาว พิธีไหว้ครู และการปล่อย
พักบ้านครั้งแรก

สัปดาห์ที่ ๑๐ 
(ประมาณ ๒ เดือนครึ่ง)

พิธีแต่งเครื่องแบบปกติ และ นร.ใหม่ เร่ิมเข้าเวร
เตรียมการ

สัปดาห์ที่ ๑๖ 
(ประมาณ ๔ เดือน)

พิธีสวมแหวนรุ่น และปรับสภาพเป็น นตท. ชั้นปีที่ ๑ 
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-  ปลูกฝังอุดมการณ์ในด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

- ปล ่อยพักเพื่อเตรียมตัวรับการฝ ึกและการศึกษาด้านวิชาการ 

และวิชาทหาร–ต�ารวจ

ห้วงที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๕-๑๐ : เพิ่มพูนบุคลิกเพื่อการแต่งเครื่องแบบ นตท.

- ฝึกทบทวนท่ามือเปล่า และแถวชิด ตามแผบฝึกพระราชทาน

-   ฝึกลักษณะท่าทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อการแต่งเครื่องแบบ

-   ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจ�าของ กรม นร.รร.ตท.

-   ปฏบิตัติามกจิกรรม การฝึกพเิศษ และเตรยีมการในพธิแีต่งเครือ่งแบบ

-  การปฏิสัมพันธ์กับ นตท. ชั้นอาวุโส

-   รับการศึกษาด้านวิชาการ และวิชาทหาร - ต�ารวจ

-   ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย    

ห้วงที่ 3 สัปดาห์ท่ี ๑๑-๑6 : เสริมสร้างบุคลิกภาพลักษณะทหาร 

และงานสวมแหวนรุ่น

-  ฝึกปฏิบัติหน้าที่การรักษาการณ์ และเริ่มโทษกักบริเวณ

-  ฝึกพิเศษในด้านการทดสอบก�าลังใจ และสมรรถภาพร่างกาย

-  รับการอบรมด้านระเบียบ ค�าสั่ง กรม นร.รร.ตท. และ รร.ตท.

- ฝึกพิเศษและการเตรียมการในพิธีรับแหวนรุ่น

- สิ้นสุดระบบ นร.ใหม่
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พื้นที่หวงห้าม ของ นตท.
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับ 

ผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร จึงได้ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ตามแนวทางการพัฒนามาตรฐานนักเรียนทหาร รวม ๖ ด้าน  เพื่อให้ รร.ตท. 

มีแนวทางการเสริมสร้างและประเมินผล ที่เป็นพื้นฐานส�าหรับการพัฒนา นตท. 

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

ทัง้น้ีในแต่ละด้าน นตท. จะได้รบัการประเมนิเป็นรายบคุคล จากหน่วยทีร่บัผดิชอบ

ในแต่ละด้านทุกภาคการศึกษา ดังนี้

๑. ด้านความคุณธรรม จริยธรรม 

 การมีเหตุมีผลในการคิด การปฏิบัติ การประพฤติที่ดี ที่สะท้อน 

ถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

มีจิตใจที่ดี มีความกตัญญู มีน�้าใจ สามัคคี ขยัน สุภาพ มีความรับผิดชอบ มีความ

ประพฤตดิงีาม เพือ่ประโยชน์สขุแก่ตนและสงัคม หรอืการปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่ ี

เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือส่วนรวม

๒. ด้านความมีวินัย และความเป็นผู้น�า

 การมีแนวคิดในเชิงบวก มองทุกเรื่องราวอย่างมีเหตุผล ยึดมั่น 

ในวินัยทหาร ยึดมั่นในระบบ เกียรติศักดิ์ ประพฤติตนสมเกียรติ มีบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีลักษณะท่าทางดี ให้เกียรติผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้พร้อมในการรับ

การเปลี่ยนแปลง เป็นอยู่อย่างพอเพียง เป็นตัวอย่างท่ีดี มีความน่าเชื่อถือ เป็นที ่

เชื่อถือได้ มีความอดทน อดกลั้น กล้าหาญ ยุติธรรม กล้าตัดสินใจ รู้จักกาลเทศะ 

ไม่เห็นแก่ตัว กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม รอบรู้ และมีวิจารณญาณ

3. ด้านทัศนคติ 

 การวัดพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกในสิ่งท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้กระท�า หรือพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีแสดงถึงความ

จงรักภักดี หรือการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือมีแนวโน้ม 

ที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

และต่ออาชีพทหาร-ต�ารวจ
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4. ด้านสมรรถภาพร่างกาย 

 การมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด มีสุข

นสิยัและสุขภาพจติทีดี่ มีลกัษณะนสิยัด้านกฬีาและสนัทนาการ มีความร่าเรงิแจ่มใส 

รู้จักดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ  

5.  ด้านความรู้ทางทหาร 

 มีมาตรฐานความรู้ด้านวิชาทหาร-ต�ารวจ ตามหลักสูตร และมีทักษะ

ทางทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อใน รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต.

6.  ด้านวิชาการ

 มีมาตรฐานความรู ้ตามหลักสูตร และมีความรู ้พื้นฐานที่จ�าเป็น 

ในการศึกษาต่อใน รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต.

คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์
คะแนนความประพฤติ นตท.

๑. ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง ๆ นตท. จะมีคะแนนความ ประพฤติ ๒๐๐ 

คะแนน นตท. ที่ประพฤติบกพร่องหรือกระท�าความผิดวินัย จะถูกตัดคะแนน 

ความประพฤติ โดย กรม นร.รร.ตท. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง

๒.  นตท. ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมแล้วตั้งแต่ ๔๐ คะแนนขึ้น

ไป จะเชิญผู้ปกครองร่วมหารือกับ ผบ.กรม นร.รร.ตท. เพื่อรับทราบและพิจารณา 

หาทางแก้ไข

๓. นตท. ถกูตดัคะแนนความประพฤตริวมแล้วตัง้แต่ ๖๐ คะแนน ขึน้ไป 

จะเชิญผู้ปกครองพบ ผบ.รร.ตท. เพื่อรับทราบและพิจารณาหาทางแก้ไขอีกครั้ง

๔.  นตท. ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมแล้วเกิน ๘๐ คะแนน  

จะถูกจ�ากัดสิทธิในการเลื่อนชั้น โดยพิจารณาผลการเรียนประจ�าปีการศึกษานั้น  

ถ้าผลอยู่ในเกณฑ์ได้เลื่อนชั้นให้ปรับเป็นเรียนซ�้าชั้น เพื่อให้ได้ปรับปรุงตนเอง 

เกี่ยวกับความประพฤติใหม่ ถ้าผลสอบตกจะต้องถูกถอนทะเบียนออกจาก 

ความเป็น นตท.
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๕. นตท. ถกูตดัคะแนนความประพฤตเิกนิกว่า ๑๒๐ คะแนน หรอื นตท. 

ที่ก�าลังเรียนซ�้าชั้นถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๘๐ คะแนน  จะต้องถูกถอน

ทะเบียนออกจากความเป็น นตท. ทันทีโดยมิต้องรอสิ้นปีการศึกษา 

๖.  นตท. ที่ประพฤติผิดร้ายแรง จะต้องถูกถอนทะเบียนออกจาก 

ความเป็น นตท. ทันที โดยมิต้องรอสิ้นปีการศึกษา การประพฤติผิดร้ายแรง ได้แก่

กรณีดังนี้

 (๑) ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 (๒) ลักทรัพย์ ยักยอก หรือรับไว้ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยผิดกฏหมาย

 (๓)  มีหรือเสพยาเสพติด

 (๔)  มคีวามสัมพนัธ์ในทางเพศจนเสยีหาย หรอืประพฤตติิดต่อได้เสยี

กับหญิงจนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นภรรยา

 (๕) ให้ร้ายต่อผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์จนเสื่อมเสียช่ือเสียงและ

เกียรติ

 (๖) ท�าใหท้รพัย์สนิของทางราชการ ผูบ้ังคับบัญชา หรือผู้ใหญ่เหนือ

ตนเสียหายโดยเจตนา

 (๗) เกยีจคร้านต่อการฝึกการศึกษาหรอือบรมขัดค�าส่ังผู้บังคบับัญชา 

ครู-อาจารย์ อย่างร้ายแรงจน ผบ.รร.ตท. เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะให้รับการศึกษา 

ต่อไป

 (๘)  ยุยง หรือประพฤติตนก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี จนเกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ รร.ตท.

 (๙)  ประพฤติผดิร้ายแรงอืน่ ๆ  ที ่ผบ.รร.ตท. เหน็ควรให้ถอนทะเบยีน

ออกจากความเป็น นตท. 

ทัณฑ์นักเรียนเตรียมทหาร

นตท. ที่ประพฤติบกพร่อง หรือกระท�าผิดวินัยจะถูกลงทัณฑ์ โดย 

แบ่งทัณฑ์ออกเป็น ๕ สถาน คือ

๑. ภาคทัณฑ์ คือ นตท. ผู้กระท�าผิด มีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์ แต่

มีเหตุอันควรปรานี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของ นตท. ผู้นั้น
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๒.  ทัณฑกรรม คือ การให้กระท�าการสุขา การโยธา ท�าความสะอาด 

โรงที่อยู่ ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจ�า ซึ่ง นตท. จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วหรือปรับให้อยู่

เวรยามนอกจากหน้าที่ประจ�า

3.  การธ�ารงวินัย คือ ให้กระท�าการฝึกพิเศษนอกเหนือจากการฝึกหัด

ตามปกติ หรือให้ออกก�าลังกายเพิ่มเติม โดยจะใช้ตามเกณฑ์ที่ กรม นร.รร.ตท. 

ก�าหนด

4. ตดัสทิธ ิคือ การตัดสทิธอิย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง เช่น  ยดืเวลาปล่อย

ให้ช้ากว่าปกติ หรือตัดสิทธิการลา หรือให้กลับเข้า รร.ตท.เร็วกว่าปกติในระหว่าง

ปล่อยพักกลับภูมิล�าเนา

5. กัก คือ กักตัวไว้บริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะก�าหนด

การเสริมสร้างประสบการณ์
มุง่หมายทีจ่ะให้ นตท. มปีระสบการณ์กว้างขวางไม่เฉพาะแต่วชิาทีศ่กึษา

หรือฝึกอบรมใน รร.ตท. เท่านั้นแต่ยังมีโอกาสศึกษา หรือสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางทหารและพลเรือน รวมทั้งดูงานต่างประเทศ ทั้งที่

เป็นส่วนราชการและเอกชน เพือ่ประโยชน์โดยตรงต่อการศกึษาและประโยชน์ทาง

อ้อม ส�าหรบัการปฏบิติังาน ในอนาคต โดยจดัให้มกิีจกรรมประกอบการศกึษา ดงันี้ 
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 ล�าดับ กิจกรรม รร.ตท. 

 ๑. พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว

 ๒. พิธีส่งตัว นตท. ชั้นปีที่ ๒

 ๓. พิธีประดับเครื่องหมาย นร. บังคับบัญชา

 ๔. พิธีวันวิสาขบูชา

 ๕. นตท. ชั้นปีที่ ๒ ชมกิจการ รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต.

 ๖. พิธีรับเครื่องแบบ

 ๗. พิธีแต่งเครื่องแบบ นตท. ชั้นปีที่ ๑

 ๘. พิธีวันอาสาฬหบูชา

 ๙. นตท. ชั้นปีที่ ๒ ฝึกภาคทะเล

 ๑๐. พิธีวันปิยมหาราช

 ๑๑. พิธีสวมแหวนรุ่น

 ๑๒. พิธีมอบประกาศนียบัตร

 ๑๓. กีฬาประเพณี รร.เตรียมทหาร - รร.เตรียมอุดมศึกษา

 ๑๔. กีฬาประเพณี รร.เตรียมทหาร - รร.ยุพราชวิทยาลัย

 ๑๕. หนังสือรุ่น นตท. ชั้นปีที่ ๒

 ๑๖. กีฬาจักรดาว

 ๑๗. ชมกิจการภาคตะวันออก ของ นตท. ชั้นปีที่ ๑

 ๑๘. ชมกิจการภาคเหนือ ของ นตท. ชั้นปีที่ ๑

 ๑๙. ชมกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นตท. ชั้นปีที่ ๒

 ๒๐. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

 ๒๑. การฝึกภาคสนาม

 ๒๒. การยิงปืน

 ๒๓. การเดินทางไกล และการทดสอบก�าลังใจ
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กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

รหัส กิจกรรมชมรม รหัส กิจกรรมชมรม

 ส่วนการศึกษา  กองพลศึกษา

 กองวิชาคณิตศาสตร์ C 

01

ชมรมฟุตบอล

A 01 ชมรมคณิตศาสตร์ - 

คอมพิวเตอร์

C 02 ชมรมบาสเกตบอล

  C 03 ชมรมวอลเลย์บอล

 กองวิทยาศาสตร์ C 04 ชมรมแบดมินตัน

A 02 ชมรมวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี

C 05 ชมรมเทนนิส

  C 06 ชมรมเทเบิลเทนนิส

 กองวิชาภาษาไทย C 07 ชมรมว่ายน�้า

A 03 ชมรมเอกลักษณ์ไทย และ

เพื่อนบ้าน

C 08 ชมรมศิลปะป้องกันตัว

แบบไทย

  C 09 ชมรมเซปักตะกร้อ

 กองวิชาภาษาต่างประเทศ C 10 ชมรมรักบี้ฟุตบอล

A 04 ชมรมภาษาตะวันออก C 11 ชมรมยิมนาสติกและกีฬา

ผาดโผน

A 05 ชมรมภาษาตะวันตก C 12 ชมรมไตรกีฬา

 แผนกวิชาศิลปะ   

A 06 ชมรมดนตรีนาฏยศิลปไทย  กองวิชาทหาร

  D 01 ชมรมกิจกรรมทางทหาร
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หมายเหตุ 

- เลือกตามความสมัครใจ 

-  กิจกรรมชมรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

รหัส กิจกรรมชมรม รหัส กิจกรรมชมรม

 กรมนักเรียน  กองร้อยบริการ

B 01 ชมรมโยธวาทิต F 01 ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง

B 02 ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน

B 03 ชมรมนิเทศศิลป์

B 04 ชมรมแฟนซีดริลล์   

B 05 ชมรมดนตรีสากล   

B 06 ชมรมปืนอัดลม   

B 07 ชมรมเครื่องบังคับวิทยุ   

B 08 ชมรม Big data   
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รางวัลการศึกษา

การให้รางวลัการศกึษา เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้ นตท. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร 

ในการศึกษามากขึ้น ได้พิจารณาจัดให้มีการให้รางวัลการศึกษาแก่ นตท.  

ที่มีผลการเรียนดี โดยก�าหนดรางวัลการศึกษา ดังนี้  

๑. รางวัลการศึกษาดีเยี่ยม จะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร 

การศกึษาดเียีย่ม และจารกึชือ่บนแผ่นเกยีรติยศนกัเรยีนเตรยีมทหาร  โดยพิจารณา

จากผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด ในชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ มีสิทธิได้รับรางวัล

การศึกษาดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป โดยไม่มีรายวิชาใด 

ต�่ากว่า c และต้องเป็นผู้ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติระหว่างปีการศึกษา 

๒. รางวลัการศกึษาด ีจะได้รับเกียรติบตัรการศึกษาด ีโดยพจิารณาจาก

คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดต�่ากว่า C และต้องเป็น

ผู้ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติระหว่างปีการศึกษา 

3.  รางวลั “เหรยีญทองการศึกษาดเียีย่ม” และ “เหรยีญเงนิการศกึษาด”ี 

จะพิจารณาจาก นตท. ที่มีผลการศึกษา “ดีเยี่ยม” และ “ดี” ตามข้อ ๑ และ ๒ 

ท่ีมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามข้อสอบมาตรฐานมุ่ง 

วัดความสามารถในการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ : American Language 

Course Placement Test (ALCPT) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงจะมีสิทธ์ิรับรางวัล 

“เหรียญทอง” และ “เหรียญเงิน”

รางวัลลักษณะทหาร
๑.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นตท. ประพฤติอยู่ในระเบียบ วินัย กฎ และ

ข้อบังคับ ตามแบบธรรมเนียมทหาร-ต�ารวจ โดยเคร่งครัด  รวมท้ังปรับปรุงและ 

เสริมสร้างบุคลิกลักษณะของตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นทหาร-ต�ารวจ ท่ีดีใน

อนาคต จึงให้พิจารณาจัดรางวัลแก่ นตท. ที่มีลักษณะดี โดยก�าหนดรางวัล ดังนี้

 ๑.๑ รางวลัลกัษณะทหาร “ดเียีย่ม” จะได้รบัโล่เกยีรตยิศ  เกยีรตบิตัร 

ลักษณะทหารดีเยี่ยม และ นตท. ชั้นปีท่ี ๒ จะได้รับการลงจารึกช่ือบนแผ่น 

เกียรติยศ นตท.  

 ๑.๒ รางวัลลักษณะทหาร “ดี” จะได้รับเกียรติบัตรลักษณะทหารดี  
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๒.  คุณสมบัติของ นตท. ที่จะได้รับรางวัลลักษณะทหาร มีดังนี้

 ๒.๑ นตท. ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ซึ่ง กรม นร.รร.ตท. ได้พิจารณา

คัดเลือกจากผลการประเมินค่าลักษณะทหารตามระเบียบ รร.ตท. และไม่เคย 

ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งคิดเฉพาะรายปีจะได้รับรางวัลดังนี้

  ๒.๑.๑ นตท. ที่มีลักษณะดีเยี่ยม พิจารณาจาก นตท. ในกลุ่ม 

ที่มีผลการประเมินค่าของลักษณะทหาร ไม่เกินล�าดับท่ี ๒ ของแต่ละตอนเรียน

แล้วได้รับคัดเลือกให้เป็นผู ้ท่ีมีลักษณะทหารดีที่สุด จะได้รับรางวัลข้อ ๑.๑ 

ชั้นปีละ ๑ นาย

  ๒.๑.๒ นตท. ที่มีลักษณะดี พิจารณาจาก นตท. ที่มีผล 

การประเมินค่าลักษณะทหารอยู่ในเกณฑ์ ท่ีก�าหนด จะได้รับรางวัลตามข้อ ๑.๒  

โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่านักเรียนบังคับบัญชา

 ๒.๒ นตท. ชั้นปีที่ ๑ ที่ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่ง 

คิดเฉพาะรายปี และได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนบังคับบัญชา เมื่ออยู่ช้ันปีท่ี ๒ 

จะได้รับรางวัลดังนี้

  ๒.๒.๑ หัวหน้านักเรียนได้รับรางวัล ตามข้อ ๑.๑  

  ๒.๒.๒  หัวหน้ากองพัน หัวหน้ากองร้อย หัวหน้าหมวด และ

รองหัวหน้าหมวด จะได้รับรางวัล ตามข้อ ๑.๒  

๓.  การมอบรางวัล ตามข้อ ๑ ให้มีการมอบรางวัลทั้ง ๒ ชั้นปี ในแต่ละปี

การศึกษา โดยกระท�าพิธีมอบรางวัล ให้กับ นตท. เมื่อได้รับการเลื่อนชั้นการศึกษา 

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” 

รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรนักกีฬายอดเยี่ยม และจารึกชื่อบนแผ่นเกียรติยศ
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๒. นตท. ที่เป็นตัวแทนของ รร.ตท., สปท., บก.ทท. หรือทีมชาติ ใน

การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ อันเป็นการน�าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนหน่วยราชการ 

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.

การรายงานผลการเรียนและข้อมูล นตท.
รร.ตท. จะรายงานผลการเรียนและข้อมูล นตท. ลงในสมุดพก 

อิเล็กทรอนิกส ์ นตท. ทุกภาคเรียนในเว็บไซต ์ของโรงเรียนเตรียมทหาร  

(http : //www.afaps.ac.th) ดังนี้

๑. ผลการเรียน (ใบเกรด) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบทุกวิชา  

พร้อมแจ้งคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค และคะแนนเฉลี่ยสะสม รายงานผู้ปกครอง

ทุกภาคการศึกษา ซึ่งผู้ปกครองสามารถสั่งพิมพ์ผลการเรียน (ใบเกรด) ได้ใน 

วันประกาศผลสอบ

๒. บนัทกึสขุภาพ เสนอข้อมลูเกีย่วกบัการแจ้งขนาดพกิดัร่างกาย บันทกึ

ประวัติการฉีดภูมิคุ้มกันโรค และประวัติการเจ็บป่วย

๓.  บันทึกสมรรถภาพทางร่างกายของ นตท. เสนอข้อมูลการทดสอบ 

และเปรียบเทียบความก้าวหน้าสมรรถภาพทางร่างกายของ นตท.

๔. บันทึกความเห็นของอาจารย์ประจ�าตอน 

๕. บันทึกความเห็นของนายทหารปกครอง 

การขึ้นทะเบียนทหารกองประจ�าการในฐานะ นตท.
๑. สืบเนื่องจากโรงเรียนเตรียมทหาร ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนทหาร

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมา ดังนั้น นักเรียนเตรียมทหารทุกนายเมื่อมีอายุครบ 

๑๘ ปี บริบูรณ์ (พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด = อายุบริบูรณ์) โรงเรียนเตรียมทหาร 

จะต้องน�าตัวนักเรียนเตรียมทหาร (ยกเว้นผู้ที่ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ�าการ
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แล้ว ในฐานะนักเรียนนายสิบ, นักเรียนจ่า-ทหารเรือ, นักเรียนจ่าอากาศ, นักเรียน

นายสิบแผนที่, นักเรียนนายสิบต�ารวจ, ข้าราชการทหารประจ�าการ และผู้ที่ส�าเร็จ 

รด.ชั้นปีที่ ๓)  ให้เจ้าหน้าที่สัสดีมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ขึ้นทะเบียนกองประจ�าการ 

(แบบ สด.๓) และเมื่อขึ้นทะเบียนกองประจ�าการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีเวลา

รับราชการในกองประจ�าการ (เป็นนักเรียนเตรียมทหาร) จนครบก�าหนด ๒ ปี  

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

รด.ชั้นปีที่ ๒ เวลารับราชการในกองประจ�าการ ๖ เดือน) หากต้องออกจาก

ความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในขณะที่มีเวลารับราชการในกองประจ�าการยัง

ไม่ครบก�าหนดจะต้องถูกส่งตัวไปรับราชการในหน่วยทหารจนกว่าจะครบก�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 บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าบิดาถึงแก่กรรมแล้ว

มารดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลง

บญัชทีหารกองเกนิทีอ่�าเภอท้องทีท่ีบ่ดิาหรอื มารดาหรอืผูป้กครองมภีมูลิ�าเนา แล้ว 

แต่กรณี

  ๒.๑.๒ บคุคลซึง่เกดินอกสมรสและบดิามไิด้จดทะเบยีนรบัรอง

บุตร หรือ ถ้ามารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อ�าเภอ

ท้องที่ที่มารดาหรือผู้ปกครอง มีภูมิล�าเนา แล้วแต่กรณี

๓.  ขึ้นทะเบียนกองประจ�าการ 

 ๓.๑  ในเดือนตุลาคมของทุกปี กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร 

จะเรียกเก็บเอกสารเพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจ�าการ ดังต่อไปนี้
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  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. 

ที่มีอายุครบ ๑๘ ปี บริบูรณ์ หรือมีอายุเกินกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  ในเดือนมกราคม

ของปีถัดไปให้เจ้าหน้าที่สัสดีมณฑลทหารบกที่ ๑๒  ด�าเนินการข้ึนทะเบียน 

กองประจ�าการ (แบบ สด.๓)  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองให้แจ้งเตือน 

ให้นักเรียนเตรียมทหาร ด�าเนินการตาม ๒ และจัดเตรียมเอกสารตามข้อ ๓.๑.๑ 

และ ๓.๑.๒ ให้พร้อมก่อนเดือนตุลาคม

๔. วิธีการนับอายุ

 ๔.๑  การนับอายุเพ่ือไปลงบัญชีทหารกองเกิน (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) 

วิธีการคดิ ให้น�าปี พ.ศ. เกิด + ๑๘ = ในปี พ.ศ. นัน้อายคุรบ ๑๘ ปีบรบิรูณ์  ตวัอย่าง 

นตท. ก. เกิด พ.ศ.๒๕๔๕ + ๑๘ = ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จะต้องขึ้นทะเบียนทหารกอง

ประจ�าการ (สด.๓) 

การพักการศึกษา และการถอนทะเบียนจากความเป็น นตท.
เป็นไปตามระเบียบ กองทัพไทย ว ่าด้วย รร.ตท. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมวด ๑๑ - ๑๒

๑. การพักการศึกษาของ นตท. ให้ระงับสิทธิก�าลังพลจนกว่าจะกลับ 

เข้ามาศึกษาต่อใน รร.ตท. ดังนี้

 ๑.๑ นตท. ขอลาพักการศึกษา โดยความยินยอมของผู้ปกครอง 

เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุมัติจาก ผบ.รร.ตท. 

 ๑.๒  นตท. หากเจ็บป่วยจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ 

คณะแพทย์ของ กพท.รร.ตท. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจรักษาให้หายได้ทัน 
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ในปีการศึกษาที่เจ็บป่วยนั้น ให้พักรักษาตัวได้ไม่เกิน ๑ ปี ต่อมาเมื่อคณะแพทย์ 

ของ กพท.รร.ตท. พิจารณาแล้วเห็นว่าสุขภาพของ นตท. ดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา และ ผบ.รร.ตท. อนุมัติก็ให้กลับเข้ารับการศึกษาใหม่ต่อไป   

๒. การถูกถอนทะเบียนจากความเป็น นตท. 

 ๒.๑ ไล่ออก นตท. จะถูกไล่ออกเนื่องจาก

  ๒.๑.๑ ประพฤตผิดิระบบเกยีรตศัิกดิข์ัน้ร้ายแรงตามที่

โรงเรียนเตรียมทหารก�าหนด 

  ๒.๑.๒ กระท�าผิดกฎหมายจนถึงต้องโทษจ�าคุกตามค�า

พิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่กระท�าโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ

  ๒.๑.๓ ประพฤติผิดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จนท�าให้ 

เสื่อมเสียแก่ตนเองและทางราชการอย่างร้ายแรง

  ๒.๑.๔ ไม่เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ๒.๑.๕ เสพหรือมีไว้ครอบครองซ่ึงยาเสพติด หรือเสพสิ่ง 

เสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  ๒.๑.๖ มีความสัมพันธ์ทางเพศ หรือประพฤติติดต่อได้เสีย 

กับหญิงจนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นภรรยา

  ๒.๑.๗ ประพฤติตนก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคค ี

จนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ รร.ตท.

  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 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรหรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษานั้น

ต�่ากว่าเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร
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  ๒.๒.๓ ไม่ปรับปรุงตนในด้านการศึกษาหรือด้านคุณลักษณะ

ทางทหาร-ต�ารวจ 

   ๒.๒.๔  ผูป้กครองหรอืผูค้�า้ประกนั ถงึแก่กรรมหรอืถอนสญัญา

และไม่สามารถหา ผู้ปกครอง/ผู้ค�้าประกันรายใหม่ แล้วแต่กรณีมาท�าสัญญาได้

ภายใน ๖๐ วัน

  ๒.๒.๕ ปรากฏว่าข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของใบสมัคร หรือ

เอกสารประกอบการท�าสัญญามอบตัวของนักเรียนเป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตาม 

ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

  ๒.๒.๖ เรียนซ�้าชั้นมาแล้วหนึ่งปี แต่ผลการเรียนยังไม่อยู่ใน

เกณฑ์ได้เลื่อนชั้น

  ๒.๒.๗ ลาพักการศึกษาหรือถูกพักการศึกษามาแล้ว ๑  

ปีการศึกษา แต่ไม่สามารถกลับเข้ารับการศึกษาใน รร.ตท. ได้

  ๒.๒.๘  ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน โดยไม่มีเหตุผล 

อันสมควร

  ๒.๒.๙ ให้ร้ายต่อผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์จนเส่ือมเสียชื่อ 

เสียงและเกียรติอย่างร้ายแรง

  ๒.๒.๑๐  ท�าให้ทรัพย์สินของทางราชการ ผู้บังคับบัญชา หรือ

ผู้ใหญ่เหนือตนเสียหายโดยเจตนา

  ๒.๒.๑๑ มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน 

จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ๒.๓ ลาออก นตท. ยืน่ค�าร้องขอลาออก โดยต้องได้รบัความยนิยอม

จากผูป้กครอง และให้โรงเรยีนเตรยีมทหารแต่งต้ังคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๕ นาย 

เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ�าเป็นในการขอลาออก และให้มีผลเมื่อคณะกรรมการ

ศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร ให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
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 ๒.๔ ป่วยหรือพิการ นตท. ที่ศึกษาอยู่ใน รร.ตท. ป่วยหรือพิการ  

ซึง่แพทย์ทหารไม่น้อยกว่า ๓ นาย โดยมแีพทย์ของ กพท.รร.ตท. ๑ นาย และแพทย์

เฉพาะทาง ๒ นาย ได้ตรวจ และลงความเห็นว่าเป็นโรค ซึ่งขัดกับกฎกระทรวง 

ออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกฎกระทรวงออกตาม

ความในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการต�ารวจ หรือได้พักการศึกษาไปแล้ว 

๑ ปี แต่ไม่อาจรักษาให้หายได้ภายใน ๑ ปี ก็ให้ถอนทะเบียนจากความเป็น นตท.

 ๒.๕  ถึงแก่กรรม นตท. ที่ถูกถอนทะเบียนความเป็น นตท.  

ตามข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ หรือข้อ ๒.๓ หรือเมื่อส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

โรงเรียนเตรียมทหาร แล้วไม่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนาย

ร้อยต�ารวจ นตท. หรือผู้ปกครอง หรือผู้รับรองต้องรับผิดชอบ ช�าระค่าปรับให้แก่ 

ทางราชการ ตามท่ีกองบัญชาการกองทัพไทยก�าหนด เว้นแต่กรณีท่ี ผบ.รร.ตท.  

เหน็ว่าสมควรไม่ต้องช�าระค่าปรับ  โดยให้ รร.ตท. แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่พจิารณา

ว่ามีเหตุที่ควรยกเว้นค่าปรับให้แก่ทางราชการ

 หมายเหต ุ: ในกรณทีีผู่พ้้นสภาพความเป็น นตท. เป็นผูท้ีข่ึน้ทะเบยีน

ทหารกองประจ�าการแล้ว แต่ระยะเวลาท่ีถอืว่าอยูก่องประจ�าการยงัไม่ครบก�าหนด 

รร.ตท. จะส่งตัว นตท. ผู้นั้น ไปรับราชการในกรมกองทหาร จนกว่าจะครบก�าหนด

ตามกฏหมาย 

การชดใช้ค่าเสียหายเมื่อพ้นสภาพจากความเป็น นตท.
๑.  ถกูถอนทะเบยีนในระหว่างเป็น นตท. ชัน้ปีที ่๑ ต้องชดใช้เงนิค่าปรบั 

จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.  ถูกถอนทะเบียน ในระหว่างเป็น นตท. ช้ันปีท่ี ๒ หรือเมื่อส�าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรของ รร.ตท. แล้วไม่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ  

หรือ รร.นรต. ต้องชดใช้เงินค่าปรับ จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
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การลาและการออกนอกบริเวณ
๑.  กรณีจ�าเป ็น นตท. อาจจะขออนุญาตลากิจหรือลาป่วยต ่อ 

ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น จนถึงผู้มีอ�านาจอนุมัติให้ลาได้ ส�าหรับการขอลากิจ 

จะต้องรายงานจนถงึผูม้อี�านาจให้ลาได้อย่างน้อย ๓ วนัท�าการ และเมือ่ได้รบัอนญุาต

แล้วจึงจะออกนอกบริเวณ รร.ตท. ได้

๒.  นตท. ที่ได้รับอนุญาตให้ลาได้ หากมีความจ�าเป็นจะขอลาต่อให้

กลับเข้ามาเสนอหลักฐานขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยตนเอง เว้นแต่

บิดา/มารดา เสียชีวิต, เจ็บป่วยหนัก หรือมีเหตุจ�าเป็นส�าคัญ ฯลฯ ให้โทรศัพท์แจ้ง  

ผู้บังคับบัญชาทราบ และเมื่อ นตท. กลับเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว ให้เขียน

รายงานขออนุญาตลากิจย้อนหลัง

๓.  นตท. อยูภ่ายนอก รร.ตท. เกดิเจบ็ป่วยกะทนัหนัต้องเข้ารบัการรกัษา

ตัวโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียง ขอให้ผู้ปกครองหรือญาติ โทรศัพท ์

แจ้งให้ นายทหารปกครองทราบโดยเร็วที่สุด และเมื่อ นตท. หายป่วย และสามารถ

กลับเข้า รร.ตท. ได้แล้ว ให้น�าหลักฐานใบรับรองแพทย์มาประกอบรายงาน 

ขออนุญาตลาป่วย

๔. นตท. ท่ีมีความประสงค์ลาไปต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบ รร.ตท. ว่าด้วยการลา 

ที่ก�าหนดไว้

การเยี่ยมญาติ
๑. วันราชการ ไม่มีการเยี่ยมญาติ แต่หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ี 

จะต้องให้ นตท. พบญาติจะต้องได้รับอนุญาตจาก ผบ.พัน.นร. ขึ้นไป

๒. วันหยุดราชการ ห้วงเวลาเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ และ 

ห้วงเวลาบ่าย ตั้งแต่ ๑๓๓๐-๑๕๓๐ 

หมายเหตุ

- ส�าหรบั นตท. ชัน้ปีที ่๑ ทีอ่ยูใ่นห้วง นร.ใหม่ และ นตท. ท่ีป่วยนอนพกั 

รักษาตัวที่ กพท.รร.ตท. การก�าหนดห้วงเวลาในการเยี่ยมญาติ ให้เป็นไปตามท่ี

ก�าหนดแล้วแต่กรณี 
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-  สถานทีเ่ยีย่มญาต ิใช้บรเิวณสโมสร นตท. โดยให้ผูป้กครองตดิต่อแจ้ง

ความประสงค์เยี่ยม นตท. ที่ กรม นร.รร.ตท. หรือที่ พัน.นร. ต้นสังกัดของ นตท. 

การดูแล นตท. เมื่อเจ็บป่วย
กองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร (กพท.รร.ตท.) มีหน้าท่ีให้บริการทาง 

การแพทย์ ได้แก่ การรักษาพยาบาล เวชกรรมป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ เวชศาสตร์

ฟื้นฟู และทันตกรรม ให้แก่ นตท. ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลท่ัวไป มีเตียง 

พักฟ้ืน ๖๐ เตยีง มีแพทย์ท่ัวไปและแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ กมุารแพทย์ อายรุแพทย์

ประสาทวทิยา แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และทนัตแพทย์ จ่ายยาโดยเภสชักร มบีรกิาร

กายภาพบ�าบัด โดยนักกายภาพบ�าบัด และบริการทางพยาธิวิทยา ในกรณีที่ นตท. 

เจ็บป่วยด้วยโรคซับซ้อนหรือเกินขีดความสามารถ กพท.รร.ตท. จะแจ้งผู้ปกครอง

และด�าเนินการส่งต่อไปยัง รพ.เหล่าทัพ หรือ รพ.ที่เหมาะสม

สิทธิในการรักษาพยาบาล

๑. บุตรข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน ท่ีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริ

บูรณ์ และมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลางแล้ว จะ

สามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลที ่กพท.ฯ และ รพ.โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

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

ประชาชนมา จะต้องช�าระเป็นเงนิสดและให้ผูป้กครองน�าใบเสรจ็ไปเบิกคนืจากต้น

สังกัด) 

๒. กรณ ีนตท. เป็นบตุรข้าราชการและพนกังานส่วนท้องถิน่ทีต่รวจสอบ

แล้วไม่มสิีทธิเข้าร่วมโครงการเบกิรกัษาพยาบาลจากระบบเบกิจ่ายตรง หรอืในกรณี 

นตท. เป็นบตุรพนกังานรฐัวิสาหกจิ หรอืหน่วยงานเอกชนอืน่ ๆ  รวมทัง้สทิธบิตัรทอง 

เมื่อมารับการตรวจรักษาที่ กพท.ฯ จะจัดสวัสดิการให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

๓.  กรณีอื่น ๆ ได้แก่ นตท. ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร

ทอง) จากภูมิล�าเนาเดิม หรือไม่เคยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลใด ๆ มาก่อน จะ

ต้องลงทะเบียนท�าบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ รพ.รร.จปร. โดยใช้

ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ กพท.ฯ จะด�าเนินการให้ และ 

เมื่อ นตท. ไปใช้บริการ ขอให้น�าบัตรประชาชนไปแสดงสิทธิ์ด้วยทุกครั้ง
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สิทธิการรักษาพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลภายนอกต้องรับไว้รักษา  

แบบผู้ป่วยใน (Admit)  

๑. บตุรข้าราชการ (อายไุม่เกนิ ๒๐ ปีบรบิรูณ์) หรือสามารถเบิกค่ารกัษา

พยาบาล จากต้นสงักดัของบดิา/มารดาได้ แสดงสิทธโิดยใช้บตัรประจ�าตวัประชาชน

ของ นตท. กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชนติดมาต้องช�าระเงินสด และให้ผู้ปกครอง 

น�าไปเบิกคืนที่ต้นสังกัดในภายหลัง

๒. บุตรข้าราชการที่มีอายุเกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่ไม่สามารถเบิกค่า

รักษาพยาบาลจากสังกัดของ บิดา/มารดาได้ จะใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ท่ีโรงพยาบาลของ รร.จปร. ตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใด 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�าหรับผูท่ี้ใช้บตัรประกนัสุขภาพถ้วนหน้า กรณเีจบ็ป่วยฉุกเฉนิ/

อุบัติเหตุอื่น ๆ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ทุก รพ.

 ๑.๓ เมื่อ นตท. ประสบอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน นอก รร.ตท. ขอ

ให้โทรแจ้ง กพท.รร.ตท.ที่ ๐๒ ๕๗๒๕๔๔๐  และกองพันที่ นตท. สังกัดอยู่ทราบ

ทุกครั้ง เพื่อรายงานต่อ ผบ.รร.ตท.

๒. ข้อควรทราบอื่น ๆ  ดังนี้

 ๒.๑ กรณีที่ นตท. มีการเจ็บป่วยที่แพทย์ลงความเห็นว่าต้องได้รับ

การพักฟื้นที่ห้องพักฟื้นของ กพท.รร.ตท.  นตท. ผู้นั้นจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 

จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ กพท.รร.ตท. อย่างเคร่งครัด โดยมีแพทย์และเจ้า

หน้าที่พยาบาลดูแลตลอด ๒๔ ชม.
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 ๒.๒  ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยของ นตท. หรือภาวะ
สุขภาพของ นตท. จะถูกบันทึกข้อมูลทั้งหมดด้วยระบบสารสนเทศทางการแพทย์  
และสมุดประจ�าตัวบันทึกประวัติการเจ็บป่วยตลอดเวลา ๒ ปีที่อยู่ในโรงเรียน และ
จะส่งมอบให้ หน่วยรักษาพยาบาลของโรงเรียนเหล่าทัพ รวมทั้งข้อมูลการเจ็บป่วย
เรื้อรังรายบุคคลที่ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 ๒.๓ กรณี นตท. เจ็บป่วยที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินขอให้ นตท. มารับการ
รักษาที่ กพท.รร.ตท. การน�า นตท. ไปรับการรักษาเองยัง รพ.อื่น ๆ เป็นการข้าม
ขั้นตอน โดยเฉพาะการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  จะไม่สามารถเบิกได้ 
ถ้าไม่ได้รับหนังสือส่งต่อจาก รพ.รร.จปร. (หน่วยบริการปฐมภูมิ) เสียก่อน ยกเว้น
กรณีฉุกเฉินเป็นอันตรายถึงชีวิต

๓.  ระยะการฝึกปรับสภาพนักเรียนใหม่ ๔ สัปดาห์แรก เพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมของร่างกายและลดการบาดเจ็บจากการฝึก กพท.รร.ตท. 
ขอแนะน�าให้เตรียมร่างกายเพื่อพร้อมรับการฝึกดังนี้

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

      ๓.๒  ใช้รองเท้ากฬีาทีเ่หมาะสม เพือ่ลดการบาดเจบ็ตัง้แต่ในระยะแรก 
ซึ่งจะมีผลต่อไปภายหน้าในระยะยาวได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่เหมาะสม 
เช่น น�้าหนักมาก เข่าชิดกัน เท้าแบน เป็นต้น

 ๓.๓ นตท. อยูร่่วมกนั ๒๔ ชม. ห้ามใช้ของส่วนตวัร่วมกนั เพือ่ป้องกัน
การระบาดของโรคติดต่อ เช่น โควิด-๑๙ ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง สุกใส มือเท้าปาก 
เป็นต้น

 ๓.๔ ระยะการปรับสภาพนักเรียนใหม่ ตัวจะชื้นเหงื่อตลอดเวลา  
ให้เปล่ียนใช้กางเกงในและถงุเท้าทีแ่ห้งเสมอเมือ่มโีอกาส เพือ่ป้องกนัโรคทีเ่กดิจาก
เชื้อรา

๔. การเยี่ยม นตท. ป่วย วันราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ 
และวันหยุดราชการ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ เมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น 
โดยจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เวร หรือนายทหารของ กพท.รร.ตท.  ส�าหรับ
ช่วงปรับสภาพนักเรียนใหม่ใน ๔ สัปดาห์แรกจะไม่อนุญาตให้เยี่ยม ยกเว้นกรณี
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แพทย์ติดต่อให้มาดูอาการ โดยใช้ห้องรับประทานอาหารนักเรียนเป็นสถานที่เยี่ยม 
ซึ่งผู้ปกครองต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ห้องพักฟื้น

๕. กพท.รร.ตท. ไม่มีอ�านาจในการอนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน 
หากผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนกลับในวันหยุดราชการขณะยังรักษาตัวที่ กพท.
รร.ตท. นั้น สามารถอนุญาตให้ท�าได้ ๒ กรณี ดังนี้

  ๕.๑ ในกรณทีีม่ใีบนดัตรวจในวันหยดุราชการจากสถานพยาบาลอืน่ 
ตามระเบียบก�าหนด (จะต้องแสดงใบนัดด้วย) ให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง 
ที่เซ็นสัญญาเป็นผู้มารับนักเรียนเอง หากมารับไม่ได้ ให้โทรศัพท์แจ้งท่ีห้องพักฟื้น 
(โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๗๓) โดยระบุผู้ที่มารับแทน ซ่ึงแพทย์ของ กพท.รร.ตท. จะ
เขียนค�าสั่งการรักษาไว้ว่า “อนุญาตให้ออกไปตรวจข้างนอกได้” ส�าหรับไปแสดง 
ต่อกรม นร.ฯ จากน้ันให้น�าใบรบัรองแพทย์จากสถานพยาบาลนัน้มาแสดงต่อแพทย์
ที่ กพท.รร.ตท. ในวันแรกที่เปิดท�าการ

 ๕.๒ ในกรณีทีไ่ม่มใีบนัดตรวจ ผูป้กครองสามารถรบันกัเรยีนไปตรวจ
ทีส่ถานพยาบาลข้างนอกได้  โดยต้องให้แพทย์ออกใบความเหน็และเขียนค�าสัง่การ
รกัษาไว้ด้วยว่า “อนุญาตให้ออกไปตรวจข้างนอกได้” ส�าหรบัไปแสดงต่อ กรม นร.ฯ  
และให้น�าใบรับรองแพทย์จากข้างนอกมาแสดงต่อแพทย์ที่ กพท.รร.ตท. ในวันแรก
ที่เปิดท�าการ

ทั้ง ๒ กรณี ต้องลงไปลาที่กองพันในแต่ละต้นสังกัด โดยผู้ปกครองน�าใบ
ที่เซ็นรับทราบการลาจาก กพท.รร.ตท. ไปให้นายทหารปกครองเซ็นอนุมัติการลา 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และให้ผู ้ปกครองน�าใบมาคืนที่ กพท.รร.ตท. 

โดยให้ นตท. ไปรายงานตัวออกที่กองพันก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะให้ผู้ปกครองรับตัว
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สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของนักเรียนเตรียมทหาร
เงินเดือน

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

๒,๗๓๐.- บาท

๒.  นตท. ชัน้ปีที ่๒ รบัเงินเดือนระดับ พ.๑ ช้ัน ๑๒ จ�านวน ๒,๘๙๐.- บาท

เงินเบี้ยเลี้ยง 

นตท. จะได้รับเบี้ยเลี้ยงประจ�า วันละ ๑๒๐.- บาท ส�าหรับเป็นค่าอาหาร 

๓ มื้อ

เงินประกันอุบัติเหตุ

๑.  นตท. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจะมีหลักประกันเงินสินไหมชดเชย  

รายละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  

๒.  นตท. เสียชีวิตที่ไม่ไช่อุบัติเหตุจะได้รับเงินช่วยเหลือค่างานศพ  

รายละ ๑๐,๐๐๐.- บาท

เงินสินไหมทดแทน 

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

๒.  นตท. เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการนอกหน่วย รายละ ๓๐,๐๐๐.- 

บาท

เงินสวัสดิการสงเคราะห์

๑. นักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิต หรือประสบอุบัติเหตุจนถึงทุพพลภาพ 

รับเงินบริจาคจากนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี นายละ ๑๐๐.- บาท

๒. บิดาหรือมารดาเสียชีวิต รับเงินบริจาคจากนักเรียนเตรียมทหาร 

ทั้ง ๒ ชั้นปี นายละ ๑๐.- บาท

๓.  บ้านพัก นตท. ประสบภัยพิบัติ ขอรับบริจาคจากข้าราชการ 

และนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี ตามแต่จิตศรัทธา
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อัตราการแจกจ่ายอาภรณ์ภัณฑ์

(เครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย)

นตท. จะได้รับการแจกจ่าย เครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบ 

เคร่ืองแต่งกาย จากทางราชการ จ�านวน ๖๐ รายการ โดยมีอัตราการแจกจ่าย 

ตามตาราง ดังนี้

ล�าดับ รายการ
หน่วย

นับ

อัตราจ่าย

ชั้นปีที่ หมายเหตุ

๑ ๒

 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

๑ ๒

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 เคร่ืองหมายปักรปูตราโรงเรยีนเตรยีมทหาร 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 เครือ่งแบบนกัเรยีนใหม่ (เสือ้คอพบัแขนสัน้

สีขาวและกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว)

ชุด ๒ -

๓๑ กระเป๋าใส่หนังสือ ใบ  ๑ -

๓๒ กระเป๋าใช้เดินทาง ใบ ๑ -
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ล�าดับ รายการ
หน่วย

นับ

อัตราจ่าย

ชั้นปีที่ หมายเหตุ

๑ ๒

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

๑ ๒

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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การรับ-ส่ง นตท. กลับบ้าน
รร.ตท. อนุญาตให้ผู้ปกครองน�ารถยนต์ส่วนตัวเข้ามารับ นตท. ในบริเวณ

โรงเรียนได้ โดยให้จอดบรเิวณด้านหน้าสโมสรนกัเรยีน ผู้ท่ีป่วยพกัฟ้ืนท่ีกองพยาบาล
ไม่อนญุาตให้กลบับ้าน ยกเว้นมเีหตุจ�าเป็นเท่าน้ันให้น�าใบรับ นตท. ออกนอก รร.ตท. 
จากแผนกผูป่้วยในของกองพยาบาลไปให้กองพนันกัเรยีนเซน็รบัทราบ จงึน�า นตท. 
ป่วยไปได้ เมื่อกลับเข้าโรงเรียนให้ส่งที่กองแพทย์

ส�าหรับวันส่ง นตท. เข้า รร.ตท. ให้จอดบริเวณหน้าประตูทางเข้า 
กองรักษาการณ์ฯ ยกเว้นกรณีฝนตกหนักให้ส่ง นตท. ได้ที่กองพันนักเรียน

การจัดรถบริการ นตท. ในวันปล่อยพักบ้าน  
รร.ตท. จัดรถบริการรับ-ส่ง นตท. ในวันที่มีการปล่อยพักบ้าน และ 

ในวนัทีเ่ดนิทางกลบัเข้า รร.ตท. โดยจะจัดรถบริการเทีย่วไปจาก รร.ตท. (บรเิวณลาน
อเนกประสงค์หน้า บก.รร.ตท.) ถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
และสถานีขนส่งหมอชิต เที่ยวกลับ จากอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถึง รร.ตท. ท้ังนี้ 
นตท. จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วรถเอง โดย กสน.รร.ตท. จะจัดเจ้าหน้าที่
ในการจ�าหน่ายตั๋วรถให้ 

อน่ึงกรณีท่ีผู ้ปกครองมีความประสงค์จะมารับบุตร-หลานด้วยตนเอง 
รร.ตท. ได้อนุญาตให้น�ารถยนต์ส่วนตัวเข้ามารับได้บริเวณลานจอดรถตรง
ข้าม อาคารสโมสร นตท. ส�าหรับในวันที่ นตท. ต้องเดินทางกลับเข้า รร.ตท.  
ให้ผู้ปกครองจอดรถส่งบริเวณหน้าประตูทางเข้ากองรักษาการณ์ (ประตูทางเข้า
หน้าอาคาร บก.รร.ตท.) ยกเว้นกรณีฝนตกหนักและเจ็บป่วย ให้ส่งได้ท่ี พัน.นร. 

ต้นสังกัด 
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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

ทุนการศึกษา

ในแต่ละปีการศกึษา รร.ตท. จะได้รบัมอบทนุการศกึษาจากองค์กร มลูนธิิ 

และผูม้จีติเมตตา โดยคณุสมบตัขิอง นตท. และจ�านวนเงนิของแต่ละทนุเป็นไปตาม

ความประสงค์ของผู้ให้ทุน การพิจารณาผู้รับทุน รร.ตท. จะแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาจากรายงานการขอรับทุนของ นตท. โดยพิจารณาคุณสมบัติหลักดังนี้

๑.  มีฐานะยากจนหรือขาดผู้อุปการะ

๒.  มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษตัดคะแนนความ

ประพฤติ

๓. มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

 ท่านผู ้ปกครองที่มีจิตเมตตา หากมีความประสงค์จะมอบทุน 

การศึกษาให้กับ นตท. ขอเชิญติดต่อแจ้งความจ�านงได้ที่ หมายเลขโทรศัพท ์

๐ ๒๕๗๒ ๕๐๙๐ - ๙๙, ๐๓๗ ๓๐๖ ๐๑๕-๒๘ ต่อ ๕๑๑๐ (กกพ.บก.รร.ตท.) 

ประเภททุน

พื้นฐานการให้ทุนประมาณทุนละ ๕,๐๐๐.- บาทขึ้นไป โดยในแต่ละ 

ปีการศึกษา ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม กรม นร.รร.ตท. จะส�ารวจพร้อมทั้ง 

จัดล�าดับความเร่งด่วน เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการของ รร.ตท. เพื่อพิจารณา 

ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแต่ละประเภทต่อไป

ทุนประเภทศึกษาต่อต่างประเทศ นตท. ที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๒ แล้ว

จะถูกส่งตัวไปศึกษาต่อยัง รร.จปร., รร.นร., รร.นนก., และ รร.นรต. เป็นไปตาม

เงื่อนไขของแต่ละ รร.เหล่าทัพ และ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติก�าหนด 
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ปฏิทินการศึกษา ๒563

วัน/เดือน/ปี รายการ

ก.ค.๖๓

วันที่ ๓๑ ก.ค.๖๓ ท�าสัญญามอบตัว นตท. ใหม่ (รุ่นที่ ๖๓) 

วันที่ ๓๑ ก.ค.๖๓ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง นตท. ใหม่

ส.ค.๖๓

วันที่ ๑ ส.ค.๖๓ เริ่มการฝึก นตท. ใหม่ (๒๘ เม.ย. - ๙ ส.ค.๖๓)

วันที่ ๓ ส.ค.๖๓ นตท. ใหม่ เปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ ส.ค.๖๓ นตท. ใหม่ พบผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๓ สิ้นสุดการเรียกบุคคลตัวส�ารอง นตท. ใหม่

ก.ย.๖๓

วันที่ ๓ ก.ย.๖๓ พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว / พิธีไหว้ครู

วันที่ ๑๔ - ๑๘ ก.ย.๖๓ สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

ต.ค.๖๓

วันที่ ๙ ต.ค.๖๓ พิธีแต่งเครื่องแบบ นตท. ใหม่ รุ่นที่ ๖๓

วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๓ นตท. ใหม่ เริ่มเข้าเวรรักษาการณ์ 

วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ พิธีสวมแหวนรุ่น นตท. ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๓

พ.ย.๖๓

วันที่ ๒-๖ พ.ย.๖๓ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๗-๑๕ พ.ย.๖๓ ปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ เปิดการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่ ๒๓ - ๒๗ พ.ย.๖๓ นตท. ชั้นปีที่ ๒ ฝึกภาคทะเล 
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วัน/เดือน/ปี รายการ

ธ.ค.๖๓

วันที่ ๑๔ - ๑๙ ธ.ค.๖๓ - นตท. ชั้นปีที่ ๑ ชมกิจการประกอบการศึกษา

ภาคตะวันออก และเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๖๒

ม.ค.๖๔

วันที่ ๔-๘ ม.ค.๖๔ สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ การจัดงานวนัคล้ายวนัสถาปนาโรงเรยีนเตรยีมทหาร

ครบรอบปีที่ ๖๓ และงานเกียรติยศจักรดาว 

ประจ�าปี ๒๕๖๔ 

ก.พ.๖๔

วันที่ ๑๕ - ๒๖ ก.พ.๖๔ นตท. ชั้นปีที่ ๑ ฝึกอบรมนักเรียนบังคับบัญชา

(ห้วงที่ ๑)

มี.ค.๖๔

วันที่ ๔-๑๐ มี.ค.๖๔ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑-๒๐ มี.ค.๖๔ นตท. ชั้นปีที่ ๑ ชมกิจการประกอบการศึกษา

ภาคเหนือ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒-๒๘ มี.ค.๖๔ นตท. ชั้นปีที่ ๑ ฝึกภาคสนาม ณ  พล.ร.๒ รอ.

วนัที ่๒๙ ม.ีค - ๒ เม.ย.๖๔ นตท. ชั้นปีที่ ๑ ฝึกอบรมนักเรียนบังคับบัญชา

(ห้วงที่ ๒)
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การติดต่อส่วนราชการใน รร.ตท.
การติดต่อ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร

๑. ทางจดหมาย

เรียน ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร

เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลศรีกะอาง อ�าเภอบ้านนา

จังหวัดนครนายก  ๒๖๑๑๐

*กรณีส่งเงินธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.บ้านนา

๒. ทางโทรศัพท์ หมายเลขกลาง  ๐๓๗ ๓๐๖ ๐๑๕-๒๘ 

หรือ ๐ ๒๕๗๒ ๕๐๙๐ - ๙๙ ต่อภายใน (ตัวเลขสีหลักจากท้าย) ดังนี้

กองบังคับการกรมนักเรียน    ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๕๐  

ผู้บังคับการกรมนักเรียน ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๐๑  

รองผู้บังคับการกรมนักเรียน (๑)  ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๐๒  

รองผู้บังคับการกรมนักเรียน (๒)  ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๐๓  

รองผู้บังคับการกรมนักเรียน (๓)  ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๐๔  

เสนาธิการกรมนักเรียน            ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๐๕  

ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ ๑       ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๑๑

ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ ๒       ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๒๑

ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ ๓       ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๓๑

ผู้บังคับกองพันนักเรียนที่ ๔       ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๔๑  

นายทหารฝ่ายก�าลังพล      ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๑๗  

นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าว  ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๓๗  

นายทหารฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง       ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๔๗  

 ฝ่ายธุรการ ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๕๐  

 นายทหารสวัสดิการ                ๐ ๒๕๗๒ ๕๒๕๒  
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การติดต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร ทางโทรศัพท์
รองผู้อ�านวยการส่วนการศึกษา   ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๐๒

อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนการศึกษา  ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๑๔ - ๑๘

อาจารย์จิตวิทยาและแนะแนว ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๘๒

อาจารย์ประจ�าชั้น ปีที่ ๑ ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๖๒

อาจารย์ประจ�าตอนที่ … (ชั้นปีที่ ๑)  

ยศ...............ชื่อ............................สกุล........................... 

อาจารย์ประจ�าชั้น ปีที่ ๒ ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๒๒

อาจารย์ประจ�าตอนที่ … (ชั้นปีที่ ๒)  

ยศ...............ชื่อ............................สกุล........................... 

หัวหน้ากองเตรียมการ ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๑๑

ผู้อ�านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์  ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๒๑

ผู้อ�านวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์  ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๕๑

ผู้อ�านวยการกองวิชาภาษาไทย ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๓๑

ผู้อ�านวยการกองวิชาภาษาต่างประเทศ  ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๔๑

ผู้อ�านวยการกองวิชาสังคมศาสตร์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๓๖๑

การติดต่อ กองสถิติและประเมินผล ทางโทรศัพท์
ผู้อ�านวยการกอง ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๐๑
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หัวหน้าแผนกทะเบียนประวัติ ๐ ๒๕๗๒ ๕๔๑๘
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