
 
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร 
และงานเกียรติยศจักรดาว ประจ าปี ๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที ่ ๒๗  มกราคม ๒๕๕๕ 
------------------------- 

 โรงเรียนเตรียมทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร  ได้ก าหนด
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบ ๕๔ ปี และงานเกียรติยศจักรดาว ประจ าปี ๒๕๕๕        
ในวันศุกร์ที ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  ณ  โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก  ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าเตรียมทหารทุกรุ่น และเพ่ือเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น  ที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว  โดยมี พลเอก บุญเลิศ  แก้วประสิทธิ์  ประธานมูลนิธิ
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร  เป็นประธานในพิธี 
 พิธีมอบ“รางวัลเกียรติยศจักรดาว”จัดขึ้นเ พ่ือมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ให้แก่ศิษย์ เก่าโรงเรียน                  
เตรียมทหาร ที่มีผลงานดีเด่น ด าเนินการโดยมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมี 
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้จบการศึกษาไปแล้ว  ๕๒ รุ่น ฉะนั้น  เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าท่ีมีความรู้  ความสามารถ  
และได้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน 
 ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” ขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร เพ่ือที่จะเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งได้
อุทิศก าลังกาย และก าลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ จนเป็นผลดีต่อส่วนรวม โดยประกาศยกย่องเกียรติคุณ
เพ่ือสรรเสริญคุณงามความดี อันจะเป็นก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความเสียสละ เป็ นประโยชน์         
ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป และเพ่ือให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างการปฏิบัติงานดีเด่น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อไปด้วย 
 ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวเพ่ือยกย่องเกียรติคุณนี้ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ คณะหนึ่งส าหรับท าหน้าที่นี้เป็นการเฉพาะ โดยได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก     
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารและมีชื่อในทะเบียนของโรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๒. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนไม่มีประวัติ
ในทางเสื่อมเสีย และเสียหายในสังคม 
 ๓. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตนเพ่ือให้งานในหน้าที่ของทางราชการ หรือ
งานของสังคม จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 
 ๔. เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ให้แก่สังคม กองทัพ และประเทศชาติ จนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่นสมควรได้รับ การ
ยกย่องและยอมรับของบรรดาศิษย์เก่าและประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
 ๕. เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารด้วยดีมาโดยตลอด 



โดยในปีนี้  มีศิษย์เก่าดีเด่นปี ๕๕  ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน คือ 
๑. พลอากาศเอก  สุก าพล  สุวรรณทัต  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เตรียมทหารรุ่นที่  ๑๐   

รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา  บริหารการปกครองและเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 
๒. พลอากาศเอก อภิสิทธิ์  จุลโมกข์  รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เตรียมทหารรุ่นที่ ๙ 

รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา  บริหารการปกครองและเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 
๓. พลเรือเอกศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นคร ทนุวงษ์ ร.น. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๐ 

รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  พลเอก ฉัตรชัย     ธรรมรักษา   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๑ 
รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา  การทหาร 
 ๕.  พลเอก ธนะศักดิ์   ปฎิมาประกร   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เตรียมทหารรุ่นที่  ๑๒ 
รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว  สาขา บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
 ๖.  พลโท ธวัชชัย    สมุทรสาคร   แม่ทัพภาคท่ี ๒  เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๒ 
รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา การทหาร 
 ๗.  พลโท ส าเร็จ     สีหร่าย    ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ 
รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา  การทหาร 
 ๘.  พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ร.น.   ผู้บัญชาการทหารเรือ  เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ 
รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว  สาขา  บริหารการปกครองและเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 
 ๙.  พลเรือเอก อมรเทพ   ณ บางช้าง ร.น.   ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ 
รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา  บริหารการปกครองและเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 
 ๑๐.  พลโท อุดมเดช   สีตบุตร    แม่ทัพภาคท่ี ๑  เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๔ 
รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา  บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 

๑๑.  นาวาอากาศโท จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย     ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗  เตรียมทหารรุ่นที่ ๒๙ 
รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขา  เผยแพร่เกียรติภูมิของไทย(ด้านการศึกษา)  

ส าหรับในปีนี้ พลเอก บุญเลิศ  แก้วประสิทธิ์  ประธานมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร  ได้เห็นชอบให้
เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ที่ได้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยการมอบรางวัล “จักรดาว
สดุดี” ซึ่งได้รับจ านวน  ๕  ท่าน  
๑.  ทายาท พลเอก ตะวัน  เรืองศรี     เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๕ 
๒.  ทายาท พลตรี กิติภูมิ     เอกพันธ์   เตรียมทหารรุ่นที่ ๓๕ 
๓.  ทายาท พันเอก เจตน์   สุดใจ             เตรียมทหารรุ่นที่ ๔๐ 
๔.  ทายาท พันโท จักรพันธ์        บ ารุงพืช  เตรียมทหารรุ่นที่ ๔๒ 
๕. ทายาท พันโท ดิเรกสิน  รัตนสิน   เตรียมทหารรุ่นที่ ๔๕ 
 ทั้ง ๔ ท่านแรก เสียชีวิตเนื่องจาก  เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกที่ อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี นั้น 
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  ซึ่งเป็นก าลังพลของกองพลทหารราบที่ ๙ กองก าลัง สุรสีห์ 
ได้ปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการจับกุมผู้กระท าผิด
เหตุบุกรุกพ้ืนที่ป่าและผลักดันชนกลุ่มน้อยตามแนวตะเข็บชายแดน  ในห้วงวันที่ ๑๑–๑๕  ก.ค.๕๔                                     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99


ซึ่งเมื่อจบภารกิจแล้ว  หน่วยได้น าเฮลิคอปเตอร์ไปรับก าลังพลกลับ ในระหว่างนั้น เฮลิคอปเตอร์ล าดังกล่าวได้ประสบ
อุบัติเหตุตกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ท าให้สูญเสียทหารกล้าจ านวน ๕ นาย  
จากนั้น วันอังคารที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑๐๐  พลตรี ตะวัน เรืองศรี  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ 
ได้น าก าลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ ไปยังค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ค้นหา กู้ภัย และน าศพ
ทหารกล้าทั้ง ๕ นายกลับบ้าน แต่เนื่องจาก สภาพภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ ประกอบกับสภาพอากาศที่เลวร้าย ท าให้
การน าศพทหารกล้าทั้ง ๕ นาย ออกจากจุดเกิดเหตุเป็นไปด้วยความยากล าบาก และเมื่อเวลา ๑๑๕๕  ชุด
ลาดตระเวนได้รายงาน  เฮลิคอปเตอร์ ล าดังกล่าวประสบอุบัติเหตุตกใกล้กับจุดเกิดเหตุล าแรก   และได้เร่งด าเนินการ
ค้นหาและกู้ภัยอย่างเต็มก าลัง โดยมีความหวังว่าทุกคนจะปลอดภัย  
 วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้รับรายงานว่า ได้พบซากของเฮลิคอปเตอร์พร้อมผู้เสียชีวิตทั้ง ๙ นาย 
 วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๑๓๐ เจ้าหน้าที่ได้น าร่างของเหล่าทหารกล้าเดินทางถึงค่ายสุรสีห์              
เพ่ือประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ 
   จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ทุกคนที่ทราบข่าว ต่างรู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกองทัพบกได้ปูนบ าเหน็จ
ความดีความชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่   ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ  เพ่ือทดแทนบุญคุณแผ่นดินในครั้งนี้    ได้
สมศักดิ์ศรีชายชาติทหารอย่างแท้จริง   ตามสิทธิพึงได้รับทุกประการ โดยได้รับการปูนบ าเหน็จ ๘ ขั้น 
 ท่านสุดท้าย พันโท ดิเรกสิน   รัตนสิน รองผู้บังคับกองร้อย ทหารราบ ๑๕๓๑๒ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ๒๕   
เสียชีวิต เมื่อวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ จากเหตุการณ์คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องฝังใต้ถนนสาย               
บ้านคลองช้าง-บ้านเขาวัง หมู่ ๓ ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จุดชนวนระเบิดด้วยสายไฟ ท าให้เสียชีวิต
พร้อมลูกน้องอีก ๑ นาย  ในที่เกิดเหตุ 
 โดยจัดงานเกียรติยศจักรดาวขึ้นเป็นประจ าในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร  วันที่  ๒๗  มกราคม
ของทุกปี   

------------------------ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1

