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พระบรมราโชวาท 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 
พระราชทานแกนักเรียนเตรียมทหาร 
  

นักเรียนเตรียมทหาร ก็จะตองออกไปปฏิบัติหนาที่เปนผูบังคับบัญชา ในวันหนึ่งขางหนา การอันใดท่ี
เร่ิมตนดวยดีก็ยอมมีหวังอยูมากทีจ่ะเจริญวัฒนาไปดวยด ีฉะนั้น นักเรียนทั้งหลาย จงตั้งปณิธานเสียแตบัดนี ้ให
สํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตองรับม่ันอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด รูจักเสียสละ ซื่อตรง อดทน 
ไมยอทอตอความลําบาก พากเพียรศึกษาท้ังในดานวิทยาการและในทางปฏิบัติ ตามท่ีไดรับการอบรมสั่งสอน 
เพ่ือจะไดเปนคุณประโยชนและเปนกําลังแกประเทศชาติบานเมืองตอไป 
      

                                                                     พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
                                                                                                 วันท่ี ๑ มกราคม  ๒๕๐๓ 

        พระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาต ิ
  

“ ..........................ในบานเมืองนั้น มีท้ังคนดีและคนไมดี   ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดี
ไดท้ังหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใช การทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูท่ี
การสงเสริมคนดี ใหคนด ีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความ
เดือดรอนวุนวายได .........................” 

 
                                                                                                  คายลูกเสือวชิราวธุ จังหวัดชลบุรี 

                                                                                                   วันท่ี ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๑๒ 
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พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานแกนักเรียนนายรอย 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 

ôôôôvvvòòòò 

          ทหาร นอกจากเปนผูมีเกียรต ิ    มีวินัย   มีความกลาหาญแลว    ยังเปนผูรักวิชาการ  
รักการคนควาหาความรู  ที่สําคัญท่ีสุดคือ ความโอบออมอารี เขาใจเพ่ือนรวมงาน สอดสอง 
ดูแลความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา 

 

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

 

ฟาลิขิตใหขาฯมาเปนทหารแตเยาววัย ในยามท่ีอายุนั้นจะไดระเริงกับแสงสีแหงความสุข 

            กลับมาอยูในระเบียบวินัย แบกตําราอาวุธ ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

                       ขาฯ ตองขอบคุณฟาท่ีบันดาลใหขาฯ ไดรับผิดชอบภารกิจใหญหลวงเทียมฟาคือปกปองอธิปไตย

ของชาต ิอันเปนท่ีรักของคนท้ังชาติ ใหเปนเอกราชช่ัวกาลนาน 

                                                                                               สิรินธร 
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ภารกิจของโรงเรียนเตรียมทหาร 

                โรงเรียนเตรียมทหาร  มีหนาท่ีปกครอง  บังคับบัญชา  และใหการศึกษาอบรม  นตท.  ในดานพุทธิ
พิสัย  จิตพิสัย  ทักษพิสัย  กับวิชาทหารและวิชาตํารวจ  เพ่ือใหเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและทัศนคติพ้ืนฐานพรอมท่ี
จะพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีมีความกาวหนาทั้งในดานความรู  อุปนิสัย  และคุณสมบัติของผูนําหนวย  มีผู
บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  เปนผูบังคับบัญชา  รับผดิชอบ 
 
ปรัชญา 
 

สามัคคี  มีความรู  คูคุณธรรม 
 
ปณิธาน 
 โรงเรียนเตรียมทหาร  คือ  สถาบันหลักท่ีเปนตนกําเนิดในการผลิตนายทหาร-นายตํารวจ  ใหมีความสามัคคี  แข็งแรง  
อดทน  ท้ังรางกาย  และจิตใจ  มีวินัย  ยึดม่ันในระบบเกียรติศักดิ ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสติปญญา  เฉลียวฉลาด  มีวิสัยทัศน
กวางไกล  มีความคิดริเร่ิม  สามารถศึกษาตอเนื่องท่ีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  และ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดอยางมีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค 
 

๑. ใหการศึกษาเทียบเทาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันที่  ๔  (มัธยมศึกษาตอนปลาย : มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖)  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยจัดการศึกษา  ๓  ช้ันป 

๒. จัดการศึกษาใหนักเรียนเตรียมทหาร  มีความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะในวิชาทหาร -  ตํารวจเบ้ืองตน  รวมท้ังการ
ฝกอบรมใหรูจักคุนเคยกับระบบและแบบธรรมเนียมทหาร-ตํารวจ  เม่ือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร  
แลวจะตองมีความรู  ความสามารถในวิชาทหาร-ตํารวจ  สูงกวาสถานศึกษาท่ีมีการฝกอบรมวิชาทหาร-ตํารวจ  ใน
ระดับเดียวกัน  สามารถปฏิบัติหนาท่ีผูนําหนวยขนาดเล็ก  (ผูบังคับหมูปนเล็ก)  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. จัดการศึกษา ใหสนองตอการศึกษาท่ี โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  
และโรงเรียนนายรอยตํารวจ 

 
๔. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหมีพัฒนาการทางรางกาย  และจิตใจ  ฝกใหมีลักษณะผูนําและเปนสุภาพบุรุษ  มีความ

สามัคคี  มีความคิดริเริ่ม  รูจักวิเคราะหปญหา  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  สามารถทํางานและอยู
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รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ซื่อสัตย  สามัคคี  มีเจตคติที่ดีตออาชีพทหาร-
ตํารวจ  จงรักภักดีตอชาต ิ ศาสนา  และพระมหากษัตริย 

 

๕. จัดการศึกษาท่ีสงเสริมความรู  วิทยาการ  และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทองถิ่น  และประเทศชาติ 

 
วิสัยทัศน 
 

โรงเรียนเตรียมทหารเปนสถาบันหลักของชาติในการผลิตนักเรียนเตรียมทหารใหไดมาตรฐานการศึกษา
ในระดับชวงช้ันท่ี ๔  และมีความรูพ้ืนฐานวิชาทหาร-ตํารวจ รูเทาทันท้ังดานสังคม และเทคโนโลยี มีความเปนเลิศ
ทางดาน ระเบียบวินัย ความเปนผูนํา เปนสุภาพบุรุษ  ยึดม่ันในระบบเกียรติศักดิ ์มีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ
เพ่ือประเทศชาติ และมีสุขภาพรางกายแข็งแรง เพื่อพรอมศึกษาตอในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียน
นายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศและโรงเรียนนายรอยตํารวจอยางมีประสิทธิภาพ 
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร 
                  เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตตขิจร ขณะนั้นดํารงตําแหนง
รัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม ไดเสนอดําริตอสภากลาโหมวาหากจะรวมโรงเรียนท่ีอยูในระดับการศึกษา
เดียวกัน จากกองทัพตาง ๆ เปนสถาบันเดียวกันก็จะเปนการประหยัดงบประมาณชองชาต ิ ท้ังยัง ทําใหผูศึกษามี
โอกาสไดรูจักคุนเคย มีความสนิทสนมกลมเกลียวมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความคิดจิตใจรวมกัน
แตเยาววัย ซึ่งจะสงผลใหบุคคลเหลานี้สามารถประสานงานกันไดดวยดีและ ปฏิบัติงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ สภากลาโหมไดเห็นชอบ ในดํารินี้เปนเอกฉันท ในขั้นแรกให รวม โรงเรียนเตรียมนายรอย 
โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เปนโรงเรียน เตรียมทหาร สังกัดกรมการศึกษาวิจัย 
กองบัญชาการทหารสูงสุด เม่ือวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑ จึงถือวาเปนวันคลายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียม
ทหาร ผูบัญชาการคนแรกคือ พลเอก ปยะ สุวรรณพิมพ ซึ่งถือวาเปน    ปูชนียบุคคลของโรงเรียนเตรียมทหาร ป 
พ.ศ.๒๕๐๖ กรมตํารวจไดขอใหโรงเรียนเตรียมทหาร รับนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
ดวย โรงเรียนเตรียมทหารจึงเปนศูนยรวมเบ้ืองตนสําหรับนายทหาร นายตํารวจ สมบูรณครบถวนตาม 
อุดมการณท่ีวา "ความสามัคค ีกลมเกลียว เปนพลัง อันสําคัญของชาต"ิ ในระยะแรกนั้น โรงเรียน เตรียมทหาร 
ยังไมมีท่ีตั้งถาวรไดใช  อาคารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร เปน
สถานท่ีเรียนช่ัวคราวตอมา                 เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๐๔ โรงเรียนเตรียมทหาร  ไดจัดใหมีพิธีวางศิลา
ฤกษสราง โรงเรียนเตรียมทหารขึ้น ณ เลขที่ ๑๘๗๕ ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเดิมเปนท่ีตั้งของกองสัญญาณทหารเรือ มีพ้ืนที่ประมาณ ๓๕ ไร ๓งาน ๔๗ ตารางวา หลังจากไดสราง 
โรงเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ไดยายมาอยูท่ีพระราม ๔ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ ป พ.ศ.๒๕๒๒ กองพัน
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ทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพบก และ กองรอยทหารสื่อสาร ซอมบํารุงเขตหลังกองบัญชาการกองทัพบก 
ได ยายออกจากพ้ืนท่ี ท่ีอยูตอเนื่องกัน โรงเรียนเตรียมทหารจึงไดรับพื้นท่ีทางดานทิศตะวันตกและ ทิศเหนือเพ่ิม
อีก ๙๑ ไร ๖๒ ตารางวา รวมเปน ๑๒๗ ไร ๙ ตารางวา ป พ.ศ.๒๕๓๗         พลอากาศเอก วรนาถ อภิจาร ี 
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ในเวลานั้นไดพิจารณาวาสภาพแวดลอมตาง  ๆ ของโรงเรียนเตรียมทหารได
เปลี่ยนแปลงไป พ้ืนท่ีโดยรอบกลายเปนยานชุมชนหนาแนนทั้งยังมีสภาพแวดลอมเปนมลพิษ อีกท้ังพื้นท่ีของ
โรงเรียนเตรียมทหารมีขอจํากัดตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร         และการพัฒนา
โรงเรียนเตรียมทหารดานตางๆ  ในอนาคต จึงไดปรึกษากับสํานักงานทรัพยสินสวน  พระมหากษัตริย ซึ่งเปน
เจาของพ้ืนท่ีตั้งโรงเรียนเตรียมทหารถึงการยายท่ีตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร          ไปยังสถานท่ีตั้งแหงใหมท่ี
เหมาะสมซึ่งไดรับการสนับสนุนการกอสราง จากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยโดยไดมอบใหบริษัท 
คริสเตียนนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของสํานักงานทรัพยสิน สวน
พระมหากษัตริยดําเนินการศึกษาความ เปนไปไดตาง  ๆ ของโครงการยายโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้ง
เสนอแนะพ้ืนท่ีตั้งโครงการในท่ีสุดไดเลือกพ้ืนท่ีตําบลศรีกะอาง อําเภอ บานนา จังหวัดนครนายก เปนท่ีตั้ง
โรงเรียนเตรียมทหารแหงใหม ไดรับ การสนับสนุนจากกองทัพบกเจาของพื้นท่ีมอบพ้ืนท่ีใหดําเนินการ 
ประมาณ ๑,๔๗๗ ไร เปนผลใหโครงการกอสรางโรงเรียนเตรียมทหารแหงใหมเกิดขึ้น โครงการกอสราง
โรงเรียนเตรียมทหารแหงใหมไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ และ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ เมื่อ
วันอังคาร ท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ ตอมากองบัญชาการทหารสูงสุด ไดมีคําสั่งใหเคลื่อนยายโรงเรียน เตรียม
ทหารมายังท่ีตั้งแหงใหม ณ เลขท่ี ๙หมู ๑๐ ตําบลศรีกะอาง อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก กําหนดระยะเวลา 
ตั้งแต ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ และใหสามารถเปดการศึกษาไดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยมีพิธีเคลื่อนยาย
โรงเรียนเตรียมทหารเขาสูท่ีตั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ วันศุกรท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ พลเอก
หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปดโรงเรียน ณ 
ท่ีตั้งแหงใหม ปจจุบันโรงเรียนเตรียมทหาร ใชหลักสูตรการศึกษา ๓ ป รับนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ หรือเทียบเทา 
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รมว.กห. 

      ผบ.ทสส. 

       ผบ.สปท. 

      ผบ.รร.ตท. 

รอง ผบ.กรม นร.รร.ตท. (๑) 
 

ผบ.กรม นร.รร.ตท. 

    เสธ. รร.ตท. 

รอง ผบ.รร.ตท.(๒) 

รอง ผบ.รร.ตท.(๑) 

สายการบังคับบัญชา 

รอง ผบ.กรม นร.รร.ตท.( ๒)
๒

เสธ. กรม นร.รร.ตท. 

ผบ.พัน.นร.๑ ผบ.พัน.นร.๒ 
 

ผบ.พัน.นร.๓ 
 

ผบ.พัน.นร.๔ 
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                           ผังการจัดโรงเรียนเตรียมทหาร 

โรงเรียนเตรียมทหาร 
 

กรม.นร. กพล. กพบ. กสป. กสน. สกศ. กวท. กองบัญชาการ กองรอย
บริการ 
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ช่ือโรงเรียน               โรงเรียนเตรียมทหาร    
คํายอ                             รร.ตท. 
ช่ือภาษาอังกฤษ                Armed  Forces  Academies  Preparatory  School 
คํายอ                                 AFAPS 
คํานําหนานักเรียน              นักเรียนเตรียมทหาร ใชคํายอวา “ นตท.” 
คํายอ                               “Pre - Cadet”   หรือ   “P – Cdt.” 

เว็บไซต                                      http://www.afaps.ac.th/ 
สถานที่ตั้ง                              เลขท่ี ๙ หมู ๑๐ ตําบลศรีกะอาง  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก   
วันสถาปนา                       ๒๗  มกราคม ๒๕๐๑ 
พื้นที ่                                 ประมาณ ๑,๔๗๗  ไร 
ผูกอตั้ง                               จอมพล ถนอม   กิตติขจร 
ผูบัญชาการทานแรก          พล.ต.ปยะ     สุวรรณพิมพ 
ผูบัญชาการทานปจจุบัน    พล.ต.พรพิพัฒน    เบญญศรี   
คติธรรม                             สัพเพสัง  สังฆภูตานัง   สามัคค ี  วุฑฒสิาธิกา 

“ความพรอมเพรียงของปวงชนผู เปนหมู ยังความเจริญ                 
ใหสําเร็จ” 

ปรัชญา                              สามัคค ี    มีความรู     คูคุณธรรม 
นโยบาย   ผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ใหไดตามมาตรฐาน ที่กําหนด โดย 
    นักเรียนเตรียมทหารนั้นตองเปนคนเกง คนดี และเปนผูที่ม ี
    อุดมการณ  
 

 

ขอมูลจําเพาะของโรงเรียนเตรียมทหาร 
 

http://www.afaps.ac.th/
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เครื่องหมายโรงเรยีนเตรียมทหาร 

 
 
 
 
 
 
                 

จักรดาว 
      ทําดวยโลหะสีทอง  เปนรูปจักรดาว คบเพลิงไขว ลอมคร่ึงสวนลางไวดวยชอชัยพฤกษ 
 
คบเพลิง  
หมายถึง   การศึกษาและความรุงโรจน  
จักรเวียนซาย 
หมายถึง  เครื่องหมายช้ันยศนายพลของทหารเรือ 
ชอชัยพฤกษ 
หมายถึง  เครื่องหมายช้ันยศนายพลของทหารบกและตํารวจ 
ดาวหาแฉก 
หมายถึง  เครื่องหมายช้ันยศนายพลของทหารอากาศ 

 
 
 



 12 

คุณลักษณะของนักเรียนเตรียมทหารท่ีพึงประสงค 
 
นักเรียนเตรียมทหารมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังตอไปนี ้
 ๑.  มีศรัทธายึดมั่นในอุดมการณของชาติอันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 ๒.  พรอมที่จะเสียสละอุทิศชีวิต และประโยชนสุขสวนตัวเพื่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 ๓.  ยึดมั่นในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมประเพณีของทหาร – ตํารวจ 
 ๔. รักษาความสามัคคีในหมูคณะ 
 ๕.  ประพฤติปฏิบัติตนใหสมเกียรติ และศักด์ิศรีของนักเรียนเตรยีมทหาร 
 ๖.  ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์โดยเครงครัด 
 ๗.  เคารพเชื่อฟง ผูบังคับบัญชา ครูอาจารย 
 ๘.  เคารพในความอาวุโสของรุน 
           ๙.  ใฝรู ใฝเรียน และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาโดยสม่ําเสมอ 
          ๑๐.  ฝกตนใหเปนผูที่มีคุณสมบัติของผูนําที่ดีอยางครบถวน 
          ๑๑.  เคารพสิทธิของผูอื่น 
         ๑๒.  มีความรับผิดชอบตอหนาที ่
         ๑๓.  มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
         ๑๔.  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 
         ๑๕.  มีสุนทรียภาพดานศิลปะ 
         ๑๖.  ประพฤติตนใหเปนสุภาพบุรุษอยางแทจริง 
         ๑๗.  สรางภูมิคุมกันทางความคิดในการตานยาเสพติด โรคเอดส และอบายมุข 
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ระบบเกียรติศักด์ิ 

 เกียรติ  เปนท่ียอมรับนับถือในหมูนักเรียนทหารวาเปนคุณลักษณะ อุปนิสัยอันเปนรากฐาน
ประจําตัวที่สําคัญย่ิง เกียรติ เปนคุณธรรม ซึ่งหมายถึง ความซื่อสตัย ความกลาหาญ ความมีสัจจะ มี
ความเคารพในตนเอง ความเท่ียงธรรม และความเมตตากรุณา ระบบเกียรติศักดิ์เปนระบบปลูกฝง
อุปนิสัยอันสําคัญย่ิงของ นตท. ระบบนี้มีหลักสําคัญอยูท่ีความซื่อสัตย การยึดถือปฏิบัติตามคําสัตย
สาบานท่ีไดกลาวยืนยันไวท้ังตอหนาและลับหลัง ดงันี ้
 ขาพระพุทธเจา ...................ขอใหคําสัตยสาบานตอดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขอใหขาพระพุทธเจาอยูใกลพระองคทานอยางจริงใจ และดวยใจจริง 
ขาพระพุทธเจาถือสัตยสาบาน ดังตอไปนี ้

๑. ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น ไมทําการคดโกง ขโมย ลอลวง ตลบตะแลง แกไขปลอมแปลง
เอกสารเพื่อประโยชนแหงตน 

๒. ไมทํารายผูมีกําลังออนแอ ยอมแพหรือไมมีทางตอสู เชน ผูหญิง เด็ก หรือผูท่ียอมจํานน 
๓. ไมทําใหผูหญิงเสียช่ือ เชน หลอกลวงทําลายสตรีในดานชูสาว 
๔. ไมกลับคําสัญญาที่ไดใหไวกับผูหนึ่งผูใด กระทําตนใหเปนคนเช่ือถือได 
๕. ไมกลาวคําเท็จที่จะเปนผลเสียแกหนวยและบุคคลอื่น 
๖. ไมลอบทํารายบุคคลอื่นลับหลัง ทั้งดวยอาวุธ หรือดวยคําพูด ยุยง สอเสียดหรือกลาวใหราย 
๗. ไมทวนคําสบถ หรือผิดคําสาบาน หรือคําปฏิญาณท่ีไดกลาวไว 
๘. ไมทรยศตอเพื่อน หมูคณะ ชาติ หรือพระมหากษัตริย หรือกระทําตนใหเปนผลรายตอชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย 
๙. ชวยเหลือผูควรชวยเหลือ และไมชวยเหลือในสิ่งท่ีผิดระเบียบ ขอบังคับหรือกฎหมาย หรือ

ชวยเหลือในทางทุจริต 
๑๐. ทําดีดวยจิตใจบริสุทธิ์ท้ังตอหนาและลับหลังผูอื่น หรือมีความกลาหาญเสียสละ กระทําการ

ใด ๆ เพื่อพิทักษคุณธรรม 
 
 
 
 

 
 



 14 

ระบบนักเรียนใหม 
                   ระบบนักเรียนใหม  ในระยะเดือนแรกของการเปน นตท.  จะไดรับการฝกขั้นพ้ืนฐานของการเปนทหารอยาง
หนัก  ในระยะนี้นัก เรียนใหมจะตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม  พรอมทั้งการฝกเบ้ืองตนท่ีจําเปนกอนทีจ่ะได
สิทธิแตงเครื่องแบบและมีศักดิ์เปน นตท.  โดยสมบูรณ  ระบบนักเรียนใหมมีความมุงหมายที่จะวางพ้ืนฐาน  อุปนิสัย  
จิตใจ  ตั้งแตเร่ิมชีวิต นตท.  เพ่ือใหยึดม่ันในคติธรรมของโรงเรียน  คือ   “ชาติ  เกียรติ  วินัย  กลาหาญ”  คติธรรมเหลานี้
จะตองฝงม่ันอยูในจิตใจเปนคุณสมบัติประจําตัวของ  นตท.  การฝกอบรมใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย  การฝกใหรูจัก
เช่ือฟงคําสั่งโดยฉับพลัน  และพรอมท่ีจะปฏิบัติดวยความเต็มใจ   

       ระบบอาวุโส 
ธรรมเนียมประเพณี 
 คนไทยเรามีประเพณีวัฒนธรรมในการใหเกียรติ  เคารพเช่ือฟงตอผูใหญรวมถึงผูมีอํานาจบารมี  
ผูที่อาวุโสสูงกวาท้ังวัยวุฒิและคุณวุฒิดวยการแสดงออกถึงความนอบนอม เอื้อเฟอ เผื่อแผ มีน้ําใจ 
ระหวางผูนอยกับผูใหญ  การกราบ การไหว ถือเปนประเพณีไทยท่ีสื่อไดอยางชัดเจนอยางหนึ่ง  รวมถึง
เปนเอกลักษณของความเปนไทยตลอดมาในการแสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธา เช่ือถือ 
แบบธรรมเนียมทหาร-ตํารวจ 
             ทหาร ตํารวจ มีลําดับชั้นยศ  มีสายการบังคับบัญชาจึงมีแบบธรรมเนียมในการจัดความอาวุโสท่ี
จะปฏิบัติตอกันเพื่อแสดงออกถึงความเคารพเช่ือฟง 

ระบบนักเรียนอาวุโส 
ความหมาย/ความมุงหมาย 
 เปนระบบท่ีสรางไวสําหรับนักเรียนเตรียมทหารท้ัง ๓ ช้ันป ใหปฏิบัติตอกันระหวางรุนพ่ีรุน
นอง  ปลูกฝงให นตท. รูจักการวางตัวท่ีเหมาะสมตอผูใหญหรือผูมีอาวุโสลดหลั่นตามชั้นการศึกษา  
สํานึกในความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น  รวมท้ังเปนการปฏิบัติตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอันเปน
การเสริมสรางคุณลักษณะผูนําและความเปนสุภาพบุรุษ  ตลอดจนรูจักปรับปรุงพัฒนาตนเอง  ใหอยูใน
สังคมและสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรูเทาทัน 
 ความอาวุโสของ นตท. จัดตามลําดับช้ันป รุนท่ี
เขารับการศึกษาและตําแหนงการเปนนักเรียนบังคับบัญชา
เปนสวนหนึ่งในการปกครองบังคับบัญชา  สรางความ
ผูกพันระหวางพ่ีนอง  หัวหนานักเรียนเตรียมทหารเปนผูท่ี
มีอาวุโสสูงสุด 
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ระดับอาวุโสของ นตท. 

    นตท. อาวุโสชั้นสูง  ไดแก 
นักเรียนเตรียมทหารช้ันปท่ี ๓  
เรียกยอวา “นักเรียนชั้นสูง” 

    นตท. อาวุโสชั้นตน  ไดแก 
           นักเรียนเตรียมทหารช้ันปที่ ๒                        
เรียกยอวา “นักเรียนอาวุโส” 
            สําหรับนักเรียนเตรียมทหารช้ันปท่ี ๑  มีสภาพเปน      
            นักเรียนใหมและ นตท.ช้ันปท่ี ๑ ยังไมมีอาวุโส 

การปฏิบัติ 
นักเรียนอาวุโสสูงกวา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีดานความประพฤติ เครงครัดระเบียบ วินัย  มีความเมตตา  
ยุติธรรม  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  เปนสุภาพบุรุษ  ยึดมั่นใจคุณลักษณะผูนํา  พัฒนาปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 
นักเรียนอาวุโสนอยกวา  ตองใหความเคารพเชื่อฟง  ปฏิบัติตามคําสั่ง  แนวทาง  ใหเกียรติตอผูมีอาวุโส
สูงกวา  นอบนอม  มีน้ําใจ  ชวยเหลือ  เปนผูตามท่ีดีและปรับปรุงตนเอง 
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ลักษณะผูนําทางทหาร 
ความเปนผูนําทางทหาร    คือ ศิลปะในการจูงใจและอํานวยการใหทหารปฏิบัติภารกิจ

ไดสําเร็จ โดยมีความเช่ือฟงอยางเต็มใจ  ความม่ันใจ ความนับถือ และความรวมมือดวยอยาง
จริงใจ 

หลักการของการเปนผูนํา  คือ แนวทางหลัก ๆ ที่ผูนําจะเลือกใชในการปฏิบัติและสั่ง
การตามความเหมาะสม 
  ขอท่ี ๑ เปนผูมีสมรรถภาพท้ังในทางเทคนิคและทางยุทธวิธ ี
  ขอท่ี ๒  รูจักตนและพยายามปรับปรุงตน 
  ขอท่ี ๓   รูจักผูใตบังคับบัญชา และคอยเอาใจใสดูแลสวัสดิภาพของเขา 
  ขอท่ี ๔   แจงเร่ืองใหผูใตบังคับบัญชาทราบ 
          ขอที ่๕  แสดงตนเปนตัวอยาง 
  ขอท่ี ๖ มีความม่ันใจวาผูใตบังคับบัญชาเขาใจงาน,มีการกํากับดูแลและมีความ    
พยายามใหบรรลุผลสําเร็จ 
  ขอท่ี ๗ ฝกผูใตบังคับบัญชาใหทํางานเปนชุด 
  ขอท่ี ๘ การตกลงใจอยางถูกตองและทันเวลา 
  ขอท่ี ๙ สรางสรรคใหผูใตบังคับบัญชารูจักสํานึกในความรับผิดชอบ 
  ขอท่ี ๑๐ ใชหนวยของทานใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ 
  ขอท่ี ๑๑ แสวงหาความรับผิดชอบ และกลารับผิดชอบตอการปฏิบัติการตาง ๆ ของตน 
 
เครื่องชี้วัดความเปนผูนํา 
  ๑.ขวัญ คือสภาพทางจิตใจของแตละบุคคล  ซึ่งยอมขึ้นกับทรรศนะคติของบุคคลท่ีมี
ตอสิ่งแวดลอมทั้งปวงท่ีเกิดขึ้นกับตน 
  ๒. วินัย คือ ทรรศนะคติของบุคคลหรือกลุมของบุคคลท่ีประกันไดวาพรอมท่ีเช่ือฟง
ในคําสั่งทันที และมีความริเริม่ท่ีจะปฏิบัติการไดอยางเหมาะสมในกรณีท่ีไมไดรับคําสั่ง 
  ๓. ความรักหมูคณะ คือ ความจงรักภักดี  ความภาคภูมิใจและความศรัทธา ตอหนวยใด
หนวยหนึ่งท่ีสมาชิกแตละบุคคลของหนวยนั้น ๆ ไดแสดงออกใหเห็น 
  ๔. สมรรถภาพ คือ ขีดความสามารถของบุคคลและของหนวยทั้งในทางเทคนิค  
ยุทธวิธี และทางรางกาย 
 
 



 17 

หนวยที่มีประสิทธิภาพ  คือ หนวยทหารท่ีมีการจัดกําลังพล ยุทโธปกรณ และไดผาน
การฝกมาแลว ซึ่งสามารถจะปฏิบัติท้ังภารกิจท่ีไดรับมอบและภารกิจแฝงตาง ๆ  ใหสําเร็จลุลวง
ไปได โดยใชเคร่ืองมือและเวลาเพียงนอยท่ีสุด 
 

ความหมายของผูนํา ( LEADER ) 
                ถาจะพิจารณากันในแงของลักษณะการใชถอยคํา ตามเทคนิคของทางการทหารแลว ผูนํา ก็
คือ บุคคลซึ่งมีหนาท่ีปกครองบังคับบัญชาหนวยทหารในระดับท่ีต่ํากวากองรอย  
                ถาจะพิจารณากันตามความหมายโดยท่ัวไปแลว ผูนําก็คือบุคคลท่ีมีตําแหนงหนาท่ี และความ
รับผิดชอบจะตองทําการบังคับบัญชา และอํานวยการปฏิบัติงานของ ผูอื่น 
 
ผูบังคับบัญชา ( COMMANDER ) 
               คือ บุคคลซึ่งมีอํานาจสูงในสํานักงานของตน และไดรับการแตงตั้งเปนทางการ หรือเปน
บุคคลซึ่งมีอํานาจหนาท่ีบังคับบัญชาตามท่ีกฎหมาย หรือระเบียบกําหนดไวใหมีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การอํานวยการปฏิบัติงานของหนวยระดับกองรอย หรือหนวยระดับท่ีสูงกวาขึ้นไป  
             หมายเหตุ ในความหมายทางเทคนิค คําวาผูบังคับบัญชากับผูนํา ยอมจะมีความหมายตางกัน แต
ตามความหมายโดยท่ัวไปแลวท้ังคําวาผูบังคับบัญชา และผูนํายอมจะเหมือนกัน เพราะวาท้ังผูท่ีเปน
ผูบังคับบัญชาหรือผูนําก็ตาม จะตองแสดงออกถึงคุณลักษณะของความเปนผูนํา และใชหลักการแหง
ความเปนผูนําเหมือน ๆ กัน 

 
 การบังคับบัญชา    คือ อํานาจหนาท่ีโดยสมบูรณตามกฎหมายของแตละบุคคลในหนวยทหารท่ีมีตอ
ผูใตบังคับบัญชาตามชั้นยศ และอํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับมอบ ตองรับผิดชอบในเร่ือง     การวางแผน        
การจัดการฝก, การอํานวยการ, การประสานงาน, การควบคุม และการนําหนวยทหารปฏิบัติการ เพ่ือให
สําเร็จตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
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คุณลักษณะของผูนํา ๑๔ ประการ 
 ๑. การวางทาทาง ( Bearing ) วางตัวเหมาะสม องอาจ 
              ๒.ความกลาหาญ ( ทางกาย ,ทางใจ)( Courage ) ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
 ๓. ความเด็ดขาด  ( Decisiveness )  ศึกษาเหตุการณใหเขาใจกอน 
 ๔. ความเปนผูเช่ือถือได (  Dependability ) เหมาะสมแนนอนตามแผน 
 ๕. ความอดทน ( Endurance ) ความบึกบึนท้ังรางกายและจิตใจ 
 ๖. ความกระตือรือรน ( Enthusiasm ) จดจอ สนใจอยางจริงจัง 
 ๗. ความริเริ่ม ( Initiative ) คิดกอนทําใชทรัพยากรใหคุมคา 
 ๘. ความซื่อสัตย ( Integrity ) ความสุจริต สํานึกในหนาที ่ 
 ๙. วิจารณญาณ การตัดสินใจ ( Judgment )  ความรูทางเทคนิคมีบทบาทสําคัญ 
 ๑๐. ความยุติธรรม ( Justice )  เปนกลาง , หนักแนนและตัดสินใจทันที 
 ๑๑. ความรู ( Knowledge ) รอบรูนโยบายของหนวย 
 ๑๒. ความจงรักภักด ี( Loyalty) มีความจริงใจ 
 ๑๓. กาละเทศะ ( Tact ) ความแนบเนียน รูจักการผอนหนกัเปนเบา 
 ๑๔. ความไมเห็นแกตัว ( Unselfishness ) ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน 
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 เครื่องหมายยศทหาร-ตํารวจ 

๑.ทหารบก 

    จอมพล        พลเอก      พลโท   พลตร ี               พลจัตวา 
 Field Marshal      General           Lieutenant  General                     Major General          

  พันเอก         พันโท       พันตร ี
  Colonel                                                 Lieutenant Colonel       Major 

   รอยเอก        รอยโท        รอยตรี                    นายดาบ 
   Captain     1st Lieutenant    2nd Lieutenant 

 จาสิบเอก        จาสิบโท      จาสิบตร ี
                            Sergeant Major 2nd Class    Sergeant Major 3rd  Class 

     สิบเอก           สิบโท           สิบตรี                     
   Sergeant         Corporal    Private 1st  class 

Sergeant Major 1st  Class  

(ไมมีการแตงต้ัง ) 

 (ไมมีการเเตงต้ัง) 

Brigadier General 
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๒.ทหารเรือ 

จอมพลเรือ    พลเรือเอก      พลเรือโท             พลเรือตรี        พลเรือจัตวา 
Admiral of the fleet     Admiral    Vice Admiral           Rear Admiral      

 นาวาเอก    นาวาโท      นาวาตรี 
 Captain   Commander           Lieutenant  Commander 

   เรือเอก       เรือโท          เรือตร ี
Lieutenant      Lieutenant Junior Grade   Sub Lieutenant 

พันจาเอก     พันจาโท          พันจาตร ี
                            Chief Petty Officer 2nd  Class        Chief Petty Officer 3rd  Class Chief Petty Officer 1st  Class 

(ไมมีการแตงต้ัง) 

 Commodore 
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  จาเอก                    จาโท                                     จาตร ี
Petty Officer 1st Class    Petty Officer 2nd  Class        Petty Officer 3rd  Class 
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๓.ทหารอากาศ 
 

จอมพลอากาศ                   พลอากาศเอก                 พลอากาศโท     พลอากาศตรี 
      Air Chief Marshal    Air Marshal  Air Vice Marshal 

นาวาอากาศเอก     นาวาอากาศโท    นาวาอากาศตร ี
Group Captain   Wing Commander Squadron Leader 

เรืออากาศเอก    เรืออากาศโท     เรืออากาศตรี 
Flight Lieutenant    Flying Officer      Pilot Officer 

พันจาอากาศเอก  พันจาอากาศโท  พันจาอากาศตร ี
                                 Flight Sergeant 2nd  Class    Flight Sergeant 3rd  Class 

   Marshal of the Royal Thai Air Force 

   Flight Sergeant 1st  Class 

    ( ไมมีการแตงต้ัง ) 

พลอากาศจัตวา 
Air Commodore 
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จาอากาศเอก    จาอากาศโท      จาอากาศตรี 
      Sergeant      Corporal  Leading Aircraftman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

๔.ตํารวจ 
 

พลตํารวจเอก    พลตํารวจโท         พลตํารวจตรี           
Police General              Police Lieutenant General          Police Major General 

พันตํารวจเอก     พันตํารวจโท        พันตํารวจตรี 
Police Colonel             Police Lieutenant Colonel                Police Major 

รอยตํารวจเอก    รอยตํารวจโท         รอยตํารวจตร ี
Police Captain  Police Lieutenant  Police Sub Lieutenant 

 ดาบตํารวจ     จาสิบตํารวจ 
                                     Police Sergeant Major 
 

 
 
 
 

Police Senior Sergeant Major 

 
 
 
           (  ไมมีการแตงต้ัง ) 
 
 
 
             พลตํารวจจัตวา 
         Police Brigadier Genneral 
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สิบตํารวจเอก    สิบตํารวจโท         สิบตํารวจตรี 
Police Corporal             Police Lance Corporal      Police Constable 
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๑.   เครื่องหมายพิเศษ 
 
 
                  
 
 

เครื่องหมายการศึกษาดีเยี่ยม                เคร่ืองหมายลักษณะทหารดีเยี่ยม                         เครื่องหมายประธานนักเรียน 
 
 
 
                   
 
 

 
เครื่องหมายหัวหนานักเรียน                          เครื่องหมายหัวหนากองพัน                            เคร่ืองหมายหัวหนากองรอย     

 
 
 
                    
 
  

 เคร่ืองหมายหัวหนาหมวด                    เครื่องหมายผูชวยครฝูก/ฝายอํานวยการ                      เคร่ืองหมายหัวหนาตอน 
๒.  เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ 

 
 
 
 

   
   เครื่องหมายหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา                                 เคร่ืองหมายสภาเกียรติศักด์ิ      
 
 
 
 
 
  เคร่ืองหมายชั้นผูยิงปนดีเยี่ยม                        เครื่องหมายชั้นผูยิงปนดีมาก                              เครื่องหมายชั้นผูยิงปนดี                             
 
 
 
 
       เครื่องหมายปกกระโดดหอ                        เครื่องหมายปกกระโดดรมแบบพาราเซล 
 
 
 

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร 
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๓. แพรแถบประกอบเครื่องแบบนักเรียนเตรีมทหาร 
                                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

    แพรแถบเหรียญที่ลึก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒พรรษา 
 
 

          แพรแถบเหรียญที่ลึก สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒พรรษา 
 
 

     แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 
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คําขวัญและคติประจําใจ 

สัพเพสัง  สังฆภูตานัง   สามัคค ี  วุฑฒสิาธิกา 
“ความพรอมเพรียงของปวงชนผูเปนหมู ยังความเจริญใหสําเร็จ” 

 
 

  “  ทางไปสูเกียรติศักดิ ์ จักประดับดอกไม  หอมยวล ชวนจิตไซร  บมี “  
 

 -รัชกาลท่ี ๖ - 
   .........  จะแนวแนแกไขในสิ่งผิด 
     จะรักชาติจนชีวิตเปนผุยผง  
     จะยอมตายหมายใหเกียรติดํารง 
     จะปดทองหลังองคพระปฏิมา............. 

- รัชกาลท่ี ๙  - 
 
 

 

เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
 
                                                                        พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท 
 
 
จงบํารุงสังคม และการแสดง กริยา วาจา ใจ ใหโอภาศรัย   โอบออมอารี  หัวหนาอยาเลือกที่รักมักท่ีชัง 
เปนพวกเราตองแสดงวาเปนญาติผูใหญ ของผูใตบังคับบัญชา หรือ ผูนอยอยูเสมอ  
          
        จอมพลสอนทหาร 
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    ในเวลาบังคับบัญชา การงานอยาใหเห็นบุคคลหรือญาติมิตร และเห็นแกสินจาง รางวัลเปนอันขาด   
ความจริง ความตรงอยางไรตองกระทําไปดังนั้นความจริงเปนของไมตาย และมีคาเปนอันมาก  การพูด
เท็จตองเตรียมตัว  การพูดความจริงจะพูดเม่ือใดก็ได เปนคําไมตายแท 
         
        จอมพลสอนทหาร 
 
 
                          สามัคคี  มีความรู  คูคุณธรรม 
                                                           
                                                                        ปรัชญาโรงเรียนเตรียมทหาร 
                  
    โขลงชางมีพญาชางสาร  ครอบครองบริวารทั้งหลาย 
ฝูงโคขุนโคเปนนาย                   มุงหมายพาพวกไปหากิน 
ฝูงหงสมีเหมราชา               สกุณามีขุนปกษิณ 
เทวามีองคศักรินทร               เปนปนเทวัณช้ันฟา 
หมูคนจะตั้งเปนคณะ               ตางคิดเกะกะตามประสา 
จะตั้งใจไดดีกี่เพลา              ไมชายอยยับอับจน 
จําเปนตองมีหัวหนา               กะเกณฑบัญชาใหเปนผล 
กองทัพบริบูรณผูคน              ไมมีจุมพลจะสูใคร 
 
 
ชาติเสือตองไวลาย   ชาติชายตองไวชื่อ 
             
                                             พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 
                                                         

 น. น้ําหนึ่งใจเดียว 
            ต.ตั้งใจแนวแน 
                                                                   ท.ทําไมไดไมมี 
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รักษาวินัย     รักษวินัยฝงใฝใจตอกยํ้า เม่ือกระทําหนใดไมขาดหาย 
         ท้ังตอหนาลับหลังไมวางวาย  ตํารวจไทยตองเยี่ยมเปยมวินัย 
 
 
  ตัวช้ีวัดความเส่ือมของกําลังพล 
                   เรื่องวุนวาย 
  หายมากนัก 
     ชักหมดเปลือง 
          เรื่องแกลงปวย 
   ชวยหนีขาด 
        ตลาดมืด 
              ฝดเคารพ 
                                                         ไมพบสะอาด 
                                                                  ฟาดเสบียง 
                                                                       เถียงอนุศาสน 
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วาทะทหารอาชีพ 
๑. “ไมมีรูปแบบใดที่ถือไดวาเปนสูตรแหงความสําเร็จในการบริหารของพวกเขาไดเลย  พวกเขามีความถนัดที่ตางกัน
ท้ังสูง เตี้ย อวน ผอม บางคนพูดจาฉาดฉาน บางคนพูดติดขัด  มีทั้งแบบรุกไลหรือแบบเร่ือยๆมาเรียงๆ ท่ีแตงตัวดีก็มี 
บางคนชอบวางอํานาจ  บางคนชอบชวยเหลือ  พวกเขาเหลานี้มีสิ่งที่แตกตางกัน  มากกวาสิ่งท่ีคลายคลึงกัน  แมแตวิธี
บริหารของแตละคนก็แตกตางกันโดยสิ้นเชิง” 
 
     วอรแรน  เบนนิส  และเบิรต  นานโล 
๒. “ผมคิดวาถาวันนั้น  มีเวลาเหลือไวใหพวกเราไดนั่งลงคิดอะไรๆ สักครูแลวละก็พวกเราสวนใหญคงจะขึ้นรถไฟ
เท่ียวตอไปหนีไปจากที่นั่นแนๆ” 
 
     นายพลไอเซนฮาวร-เขียนถึงวันแรกของเขาท่ีเวสตปอยต 
 
๓.  “พวกคุณคือสายใยท่ีเชื่อมโยงเครือขายแหงระบบการรักษาความปลอดภัยของประเทศไวทั้งหมดในวันขางหนา
คุณจะกลายเปนนายรอยที่กําอนาคตของชาติไวในมือ  เมื่อสัญญาณบอกเหตุสงครามไดอุบัติข้ึนเสนสายสีเทาอันยืดยาว
ไมเคยทําใหเราลมเหลวเมื่อวันนั้นมาถึงเหลาวิญญาณท้ังหลาย  ในเครื่องแบบสีขาว สีกากี สีน้ําเงิน และสีเทา  จะลุก
ข้ึนมาจากสุสานตะโกน  ถอยคําศักด์ิสิทธ์ิวาหนาที่  เกียรติยศและประเทศชาติกันอยางเซ็งแซ” 
 
     สุนทรพจนของพลเอกด๊ักลาส  แม็กอารเธอร 
 
๔. “เมื่อเราเดินทางไปถึงแมน้ําไรน   ตอนสงครามโลกครั้งที่สอง  ผมไมมีความจําเปนที่จะตองรูวิธีการสรางสะพาน 
แตการที่ผมพอรูกวางๆวาตองใช  ตองทําอะไรบาง  ชวยไดมากทีเดียว  ทําใหผมชวยจัดสรรใหวิศวกรท้ังหลายมีเวลา
พอดีและใหเขาไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสม” 
 
     พลเอกโอมาร  แบรดลีย 
 
๕. “ตัวมารนั้นสิงอยูในรายละเอียดท้ังหลาย”  เขาหมายความวาแผนการแมวาจะยอดเย่ียมท่ีสุดวางไวโดยคนที่เกงท่ีสุด  
แตพอถึงเวลาลงมือปฏิบัติก็ตองดูแลจัดการรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ  ทุกอยางใหรอบคอบ  ถาหัวหนาคนไหนขาดความ
เอาใจใสในรายละเอียดเหลานั้นมันก็กลายมาเปนการขัดขวางความสําเร็จ” 
 
     นายพลเดฟ  พาลเมอร 
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๖.  “คําปฏิญาณของเวสต  ปอยต อาจจะฟงดูงายๆ  แตเปนคุณธรรมท่ีนายทหารยึดถือรวมกัน  เวสต ปอยต เชื่อวา
องคกรก็เหมือนกับคนคนหนึ่งท่ีจะทําหนาท่ีไดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ก็ตองมีคุณคาแหงศีลธรรมจรรยาเปนตัวนํา  
การสรางองคกรที่จะมีประสิทธิภาพสูง  โดยมีสมาชิกที่มีคุณธรรม  และระเบียบวินัยรวมกันไมใชเรื่องงายๆ” 
 
๗. “ผูนําควรเปนผูมีความเขาใจและคํานึงถึงจิตใจผูอื่นมนุษยนั้นไมใชหุนยนต  และเราไมควรจะปฏิบัติกับเขาใน
ลักษณะนั้นดวย  ไมใชวาผมจะแนะใหตองพะเนาพะนอกันจนเกินไป  แตเพราะมนุษยมีสติปญญาและมีความซับซอน
อยูในตัวเขาจะตอบแทนคนท่ีมีความเขาใจและนึกถึงจิตใจของคนอื่นเปนพิเศษ  ดังนั้นหัวหนาท่ีมีลักษณะเขาขายนี้จะ
ไดรับความรวมมือจากทุกๆคนในกลุมแลวยังจะไดรับความจงรักภักดีอีกดวย” 
 
     นายพลโอมาร  แบรดลีย 
 
๘. “จงสรางเสริมคนเติมตอจากสิ่งท่ีเขามี” 
     นายพลเครต้ัน  อัมรามส 
 
๙. “ทําเทาท่ีคุณทําได  ดวยสิ่งท่ีมี  ในท่ีที่คุณอยู” 
     เทดดี้  รูสเวลท 
 
๑๐. “ปญหาไหนที่พวกคุณแกไขไมได  คอยเอามาปรึกษาผม” 
     นายพลโรเปอร 
 
๑๑. “จงอยาลืมวาเปาหมายใหญของสถาบันทหารของสหรัฐอเมริกา  คือการสรางผูนําที่มีคุณสมบัติเพื่อตอบสนอง
ความตองการของชาติผูนําที่พรอมจะตอสูในสิ่งเดียวกันและสิ่งที่คุณกําลังทําอยูท่ีนี่เดี๋ยวนี้เปนการเสียสละเพื่อ
ประโยชนอันยิ่งใหญนั้น” 
 
     นายพลเดฟ  พาลเมอร 
 
 
 
๑๒. “การเรียนการสอนของโรงเรียนคงจะเปนการปลุกสํานึกของนักเรียน  ใหรูจักแกปญหาท่ีเก่ียวกับมนุษยท้ังหลาย  
โดยใชหลักมนุษยธรรม” 
 
     นายพลไอเซนฮาวร 
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๑๓. “ผูบังคับบัญชาท่ีดีท่ีสุดและประสบความสําเร็จท่ีสุด  คือผูท่ีไดรับความเคารพนับถือความไววางใจและความรัก
จากผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาของพวกเขาท้ังนั้น  ท้ังนี้เพราะความยุติธรรม  ความมัน่คง  และความเมตตากรุณาในตัวผูนํา
นั่นเอง  ดังนั้นวิธีท่ีจะสอนเหลาทหารในประเทศเสร ี ใหมีระเบียบวินัยเปนนักรบท่ีดี   ไมควรจะเปนวิธีท่ีหยาบ
กระดางหรือปาเถ่ือน  เพราะวิธีการเหลานั้นกลับจะเปนตัวทําลายมากกวาจะเสริมสรางกองทัพ” 
 
     นายพลจอหน  สโดกฟลด  ศิษยเกาเวสต ปอยต 
      และอดีตผูบัญชาการโรงเรียน 
 
๑๔. “ธรรมเนียมการขมขู  การกล่ันแกลงนองใหมท่ีเวส ปอยต  ไมมีขอดีอะไรเลย  ตามวิทยาลัย  พลเรือนตางๆ  ก็ไม
เห็นจะเอาเปนแบบอยางกฎระเบียบตางๆ  และการเรียนการสอนท่ีนองใหมจะตองเรียนรูก็นับวาเพียงพอท่ีจะทําให
พวกเขาลดทิฏฐิมานะที่เขามีติดตัวมาต้ังแตเร่ิมเขาโรงเรียนมาแลว  การใชการขมขู  กล่ันแกลงหรือพฤติกรรมอื่นๆ   ท่ี
คลายคลึงกันหรือการใชไมแข็งแทนไมนวมในการสอนวินัยทางทหาร  และใชวิธีบังคับใหนักเรียนเชื่อฟงเปนเหตุผลท่ี
ผิดมากๆ”   
 
     นายพลจอหน  สโกฟลด 
 
 
๑๕.”การชี้แจง สั่งสอน หรือออกคําสั่งโดยใชสุมเสียง และกิริยาทาทางที่จะโนมนาวใหผูฟงกระทําตามผูพูดนั้น ๆ มี
ความเปนไปได” 
  
     นายพลจอหน สโกฟลด 
 
๑๖. “ผูใดท่ีมีความเคารพในบุคคลอื่น  ยอมเปนผูที่ไดรับความเคารพรัก  และผูใดที่ชอบขมขูและไมเคารพในตัวผูอื่น  
โดยเฉพาะคนที่ดอยกวายอมไดรับแตความเกลียดชัง” 
      
     นายพลจอหน สโกฟลด 
 
 
๑๗.”ผูนําควรมีเวลารับฟงลูกนองของพวกเขาเสมอ  เปนการงายมากที่เขาจะทําทาวางโต  แลวบอกวา “ฉันยังไมมี
เวลา”  แตทุกครั้งท่ีเขาทําอยางนั้น  เทากับเขากําลังฆาสปริตของผูรวมทีมไปทีละนอย  สปริตท่ีเขาควรจะทะนุถนอม
ไว” 

ลินคอลน  แอนดรูส 
     หนึ่งในคณาจารยของเวสต  ปอยต 
              ภายใตการนําของดั๊กลาส  แม็กอาเธอร 
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๑๘. “บางทีสิ่งท่ีเปนพื้นฐานท่ีสําคัญที่สุดของการเปนผูนําทางทหาร คือ ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะใหคนทุกผู
ทุกนาม  มีความเคารพในตนเอง  และใหพวกเขาถือสิทธิจะใหคนอื่นๆ  รอบๆ ตัว เคารพในสิทธ์ิอันนั้นดวย” 
 
     ลินคอลน  แอนดรูส 
 
๑๙. “สิ่งท่ีสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือผูนําจะตองเปนคนจริง  เปนตัวของตัวเอง  ไมใชไปลอกเลียนแบบใครมา  แมจะเปน
การลอกเลียนแบบคนท่ีประสบความสําเร็จก็ตาม” 
 
     ลินคอลน  แอนดรูส 
 
๒๐. “ไมมีนายทหารท่ีย่ิงใหญคนใด  โดดเดนข้ึนมาไดโดยที่ไมเคยเปนคนท่ีมีบุคลิกและคุณลักษณะมากอน  เพราะ
เหตุนี้เอง  เวสตปอยต  จึงมุงท่ีการปลูกฝงคุณสมบัติท่ีดีในตัวผูนําเปนสําคัญและพยายามทําทุกวิถีทางท่ีจะสงเสริมให
บรรลุเปาหมายนี้” 
     นายพลแมกซเวลล  เทยเลอร 
๒๑. “เวตส ปอยต  ไมไดสอนใหเรามีทักษะในการแกปญหาขัดแยงทางการเมืองของพรรคตางๆ  แตใหเราแสดงความ
กลาหาญ  และความซื่อสตัยตอความเชื่อของเรา” 
 
     เอ็ดเวิรด  ปอรเตอร 
 
๒๒.  “ผมตองการคนท่ีทํางานคงทนในหนาท่ีจนกระทั่งผมเบ่ือที่จะใหเขาทํางานนั้น  หรือจนกระทั่งผมสั่งวาใหเขา
ลมเลิกการทํางานนั้นได  ผมจึงมอบหมายงานนี้ใหกับกองทัพบก” 
 
     ธีโอดอร  รูสเวลท 
 
 
๒๓ “ในยามสงคราม  คนท่ีมีความสามารถจะปรากฏใหเห็นภายในเวลาไมก่ีเดือนแตในยามปกติ  จะตองใชเวลาหลาย
ป” 
 
     สตาลิน 
๒๔. “ผมเคยอานคําปราศรัยของเฟรดริด มหาราชบทหนึ่งพูดถึงวามีนายทหารบางคนสนใจ  แตความจัดเจนทางการ   
          ปฏิบัติละเลยตอการคนควาทฤษฎีทางการทหาร  ซึ่งเฟรดริดมหาราชไดพูดถากถางไววา  ในกองทัพของ  
           พระองคมีลอ ๒ ตัว  ลวนแตไดผานการรบมาแลวถึง ๔๐ กวาคร้ัง  แตพวกมันก็ยังคงเปนลออยูนั่นเอง” 
                                                                              นายพลมอนตโกเมอรี 
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๒๕ “ผูบัญชาการและเสนาธิการระดับใดก็ตาม  ถาหากเขาไมสามารถ  ทนรับตอชีวิตท่ีตึงเครียดและเหน็ดเหนื่อยอยาง
แสนสาหัส   หรือแสดงความเบ่ือหนายเอือมระอาแลวไซร  ก็ควรจะสับเปลี่ยนพวกเขาออกไปเสียอยางไมตองปรานี” 
 
     นายพลมอนตโกเมอร่ี 
 
๒๖. “ในหองสมุดไมอาจจะบมเพาะนายพลที่แทจริงออกมาได” 
                                                                             นายพลมอนตโกเมอร่ี 
๒๗. “ความลังเลหรือความตัดสินใจไมเด็ดขาด  กลาวสําหรับนายทหารไมวาจะเปนผูใดก็ตาม  ก็ลวนจะเปนบาดแผล
ท่ีถึงแกชีวิตทั้งสิ้น  เมื่อกลาวสําหรับผูบัญชาการแลวก็เปนอาชญากรรมท่ีรายแรง” 
 
     นายพลมอนตโกเมอร่ี 
 
๒๘. “ในปริมณฑลการเคล่ือนไหวทางการทหาร  ฐานะหรือตําแหนงท่ีแตกตางกันของผูบัญชาการ  ยอมตองการ
ความรูที่แตกตางกัน  ถาหากวาตําแหนงหนาท่ีคอนขางตํ่า  ก็ตองการความรูซึ่งเกินขอบเขตแคบและคอนขางจะเปน
รูปธรรม  ถาหากตําแหนงหนาท่ีคอนขางสูงก็ตองการความรูซึ่งเกินขอบเขตกวาง  และคอนขางจะมีลักษณะประมวล
สรุปบาง” 
 
     เคลาสวิทช 
๒๙. “ความใจกวางหรือความริษยา  ความถอมตัวหรือความเยอหย่ิง ความออนโยน  หรือความฉุนเฉียว  พลังแหง
อารมณบรรดามีเหลานี้ลวนแลวแตจะปรากฏบทบาทในสงครามซึ่งเปนเวทีละครขนาดใหญไดท้ังสิ้น” 
 
     เคลาสวิทช 
 
๓๐. “สงครามเปนอาณาจักรท่ีเต็มไปดวยความเหน็ดเหนื่อย  ถาไมตองการจะลมคว่ําลงไปเพราะความเหน็ดเหนื่อย  ก็
จําเปนจะตองมีพลังกายและพลังใจพอสมควร” 
 
     เคลาสวิทช 
 
๓๑. “สงครามเปนอาณาจักรท่ีเต็มไปดวยอันตราย  ดวยเหตุนี้ความกลาหาญ  จึงเปนคุณสมบัติท่ีทหารพึงมีกอนอื่นใด
ท้ังสื้น” 
 
     เคลาสวิทช 
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๓๒. “ความแข็งแกรง หมายถึง  อารมณท่ีสามารถรักษาความสงบเยือกเย็นไวได    ในขณะที่เกิดความต่ืนเตนอยาง
ท่ีสุด” 
 
 
     เคลาสวิทช 
 
๓๓. “พวกคุณจะตองนําทหารของคุณรวมรับความลําบาก  พวกคุณจะตองแสดงใหเห็นถึงจิตใจอันกลาหาญทรหด
อดทนและไมยนยอทอถอยชนิดท่ีคนธรรมดาสามัญคาดคิดไมถูก  พวกคุณจะตองใหกําลังใจแกเหลาทหาร  ในขณะ
พวกเขาทองรองจอกๆ  มีความเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัส มีความวิตกกังวลอยางรุนแรง ตลอดจนในขณะที่ตกอยูใน
อันตรายมีแตบุคลิกการนําที่เปนฝายริเร่ิมเชนนั้น  บวกกับรางกายท่ีแข็งแรง  จึงจะสามารถขยายบทบาทการเปน
ผูบังคับบัญชาภายใตเงื่อนไขดังกลาวได” 
 
     พล.อ.ยอรจ  ซี  มารแชลล 
 
 
๓๔. “ถาหากสภาวะทางภาวะวิสัยท่ีเรียกรองจะตองใหแมทัพทําตัวเปนแบบอยางแลว  ผูบัญชาการนั้นๆ  ก็จะตองเขา
ไปลุยไฟโดยไมตองลังเลแมแตนอย” 
                                                                                นโปเลียน 
 
๓๕. “ไมวาใครก็ตามที่คิดวาเขาสามารถจะคาดคะเนทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกิดในสนามรบไดหมด  เราควรจะขอรองเขาอยา
ออกรบเลยจะดีกวา” 

นโปเลียน 
 
๓๖. “หนึ่งนาทีสามารถกําหนดชัยชนะ หรือพายแพของการรบหนึ่งชั่วโมง สามารถกําหนดชัยชนะหรือพายแพของ
การรบขั้นแตกหัก  หนึ่งวันสามารถกําหนดชะตากรรมของจักรวรรดิหนึ่ง” 
 
     ชลาคลอฟ 
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๓๗. “กลาวถึงผูบัญชาการแลว  สติปญญาท่ีแทจริงอยูที่การตัดสินใจที่หนักแนน  ถาหากไมมีจิตใจท่ีหนักแนนอันใหญ
หลวงท่ีสุดดําเนินการตามการตัดสินใจของตนใหถึงท่ีสุดแลว  ก็ไมใชเปนแมทัพที่ดี” 
 
     นโปเลียน 
 
 
๓๘. “เงื่อนไขที่สําคัญท่ีสุดของแมทัพก็คือ การมีหัวสมองท่ีเยือกเย็น จะตองสามารถท่ีจะรับภาพลักษณที่ถูกตองของ
สรรพสิ่งตางๆ  จะไมเกิดความงงงวยเพราะขาวดี และขาวรายเปนอันขาด” 
 
     นโปเลียน 
 
๓๙. “ในเคร่ืองหลังของพลทหารมีคฑาจอมพลอยูในนั้นทุกๆคน” 
 
     นโปเลียน   
 
๔๐. “สําหรับผูบัญชาการคนหนึ่งนั้น  คุณสมบัติที่มีคุณคาท่ีสุดของเขาก็คือสภาพที่ควรจะพูดวา “ใช” กลาท่ีจะพูดวา 
“ใช” ในสภาพท่ีควรจะพูดวา “ไม” ก็กลาที่จะพูดวา “ไม” การยกยอปอปนการประจบสอพลอโดยบิดเบือนความจริง  
วาสําหรับแมทัพแลวใชไมไดโดยสิ้นเชิง” 
 
     นโปเลียน 
 
 
๔๑. “รุกไมแสวงหาชื่อเสียง  ถอยไมหลบเล่ียงอาญา  มุงปกปองซึ่งทวยราษฏรเอื้อประโยชนแดเจานาย  นับเปนดวง
มณีแหงชาติ” 
 
     ซุนว ู
 
 
๔๒. “ภูเขาไมหนายสูง     ทะเลไมหนายลึก 
          เพราะผูใหญอาทร  จึงไดใจคนท่ัวหลา” 
 
     โจโฉ 
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๔๓. “ผูท่ีสามารถไดชัยชนะอยางราบร่ืน ก็คือผูท่ีสันทัดในการปฏิรูป  แบบการตอสูใหม  และจะมิใชรูปแบบเกาๆ  มา
ใชอยางตายตัว  ดันทุรังเหลานั้นตอไป” 
 
     ดูเฮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 39 

คะแนนความประพฤต ิ
๑.  ในรอบปการศึกษาหนึ่ง นตท.มีคะแนนความประพฤติ ๒๐๐ คะแนน 
๒.  ถูกตัดรวมแลวตั้งแต  ๔๐ คะแนน  เชิญผูปกครองพบ ผบ.กรม นร.ฯ 
๓.  ถูกตัดรวมแลวต้ังแต  ๖๐ คะแนน   เชิญผูปกครองพบ ผบ.รร.ตท. 
๔.  ถูกตัดรวมแลวเกิน     ๘๐ คะแนน   จะถูกจํากัดสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นในปการศึกษานั้น 
     สอบไดปรับเปนสอบตก สอบตกถูกถอนทะเบียน 
๕.  ถูกตัดรวมแลวเกิน ๑๒๐ คะแนน ถอนทะเบียนทันที 
๖.  นตท.ที่เรียนซ้ําชั้นถูกตัดรวมแลวเกิน ๘๐ คะแนน ถอนทะเบียนทันท ี
 

เกณฑการเลื่อนช้ันและการจบหลักสูตร 
๑.  นตท.ชั้นปที ่๑ จะเลื่อนชั้นไปเรียนชั้นปท่ี ๒ ตองผานทุกรายวิชา และมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดปการศึกษา  
ไมตํ่ากวา ๑.๕๐ และมีคะแนนความประพฤติไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนความประพฤติประจําปการศึกษา
และไมไดผลการเรียน “R” 

๒.  นตท.ชั้นปท่ี ๒ จะเล่ือนชั้นไปเรียนชั้นปท่ี ๓ ตองผานทุกรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนท่ี ๑ - ๔  
ไมตํ่ากวา ๑.๗๕  และมีคะแนนความประพฤติไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนความประพฤติประจําปการศึกษา
และไมไดผลการเรียน “R” 

๓.  นตท.ชั้นปท่ี ๓  ตองผานทุกรายวิชาในชั้นปท่ี ๓  และมีคะแนนเฉล่ียสะสมภาคเรียนที่ ๑ – ๖ ไมตํ่ากวา ๒.๐๐   
     และมีคะแนนความประพฤติไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนความประพฤติประจําปการศึกษา และไมไดผล 
     การเรียน “R” 
 ๔. นตท.ที่จะไดรับการอนุมัติใหจบหลักสูตร รร.ตท.  
    (๑) จะตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง ๘ กลุม  ไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  และไดรับการ 
            ตัดสินผลการเรียนใหผานทุกรายวิชาพื้นฐานในทุกกลุมสาระการเรียนรู และตองไดจํานวนตามท่ีกําหนด  
            ในแผนการเรียนของ รร.ตท. 
      (๒)  ตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาครบ ตามท่ีหลักสูตร รร.ตท.กําหนดและไดรับการตัดสินใหผาน 
             ทุกกิจกรรมในทุกชั้นป 
      (๓)  ตองผานการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
      (๔)  ตองผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ และไดรับการตัดสินใหผาน 
๕.  การเล่ือนชั้นไปศึกษาตอ รร.เหลาทัพและ รร.นรต. จะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
    และมีคะแนนความประพฤติไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ของคะแนนความประพฤติประจําปการศึกษานั้น 
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เพลงมารชนักเรียนเตรียมทหาร 
                      นักเรียนเตรียมทหาร                                 นักเรียนเตรียมทหาร 
ใจและกายชายชาญ                                                         เลือดทหารแรงกลา 
เกียรติศักดิ์รักขาโสภา                                                     โพนหลาฟาแสนยากรไกร 
                      นักเรียนเตรียมทหาร                                  นักเรียนเตรียมทหาร 
เราทุกคนทํางาน                                                              สรางหลักฐานยิ่งใหญ 
ก็เพ่ือดาวคราวรุงฤทัย                                                      แฝงบาไหลไฉไลภูมิธรรม 
                    *  นตท. ตางก็ซาบซึ้ง                                  น. น้ําหนึ่งใจเดียวเกลียวกล้ํา 
ต. ตั้งใจแนแนวแลวทํา                                                     ท.นั้น  คําทําไมไดไมมี ( ซ้ํา *) 
เรานักเรียนเตรียมทหาร                                                    ชีวิตวิญญาณคืองานศักดิ์ศรี 
ศึกษาวิชาชาตรี                                                                 ทฤษฎีปฏิบัติศรัทธา 
                        เรานักเรียนเตรียมทหาร                            ชีวิตวิญญาณชายชาญหาญกลา 
สุภาพผ่ึงผายคลายตรา                                                       เอกอุณาโลมทองของเรา 
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เพลงรําวงเตรียมทหาร 
                            สวรรคมันเรียกมันรอง                        มันมองหาคุณนองคุณพ่ี 
               จักรดาวพราวพรางฤด ี                                     ดูชางมีแตสุขีครึ้มไป 
                          มวนจริงหนาชาตร ี                               ท้ังนี้เพราะเพ่ือนมีคนใกล 
               ไดรําสําเริงเพลงใหม                                       สําราญกันถึงไหนอาศัยไปดวยเอย 
                        เตรียมทหารมาแลว                                ยกทัพมาเปนแนวเห็นแววมาแตไกล 
              จักรเอยจักรดาว                                                คราวตาประดาแดนฤทัย 
              ทุกคนมาฉลองชัย                                            ระเริงกายใจใหสดใสตามเสบย 
                         เตรียมทหารทําเหิม                         โหมฟาดินประเดิมแลวเติมใจประดัง 
              สุขเอยสุขกัน                                                    เหลือเกินจําเริญเพลินภวังค 
              ถึงเพลงรํารําหรือยัง                                         เขารํากันงามจัง  อยารอร้ังกันไปเอย 
                      เตรียมทหารทําเก                                     หรรษากันฮาเฮแลวเซไปรําวง 
              คูเขาคูเรา                                                         เราไปรําไปกะโฉมยง 
              ของใครดีมีซุมทรง                                           ก็รําจนงงแทบจะหลงทรามเชย 
                      เตรียมทหารทําขรึม                                  เห็นสาวทําเปนซึมสลึมสลือแล 
              อยาไวเลาใจ                                                      เดี๋ยวใจลืมใจไปเหลียวแล 
             แลวคืนวันมันผันแปร                                        ก็พลาดดวงแดใหเปนแผลตามเคย 
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เพลงจักรดาวอาลัย 

                                 ลาแลวจักรดาว                                              พวกเราขอลาไปกอน 
               ลาแลวถิ่นกินนอน                                                           ราวรอนดวยอาวรณรอนอาลัย 
                                  ความบูชา                                                     เพียงสองปเรียนมาลนใจ 
               เพราะไดผลย่ิงใหญ                                                         เขมแข็งแกรงในความด ี
                                  ลาแลวจักรดาว                                             พวกเราขอลาไปที 
               ลามิตรที่อาร ี                                                                   คลุกคลีรวมกันมาและอาจารย 
                                  ลาดวงใจ                                                       เคยผูกมิตรรักใครมานาน 
               แสนสุดซึ้งซาบซานไมลืมนงคราญ                                  ความหวานเคยผานมา 
                                  ลาแลวจักรดาว                                              เมื่อเราถึงคราวจําลา 
                ลาหอท่ีเจนตา                                                                  ขอลาดวยอาลัยเหมือนใจรอน 
                                 ลาเพียงกาย                                                    ใจเฝาหวนไมหนายอาวรณ 
                 โถลูกนอยลากอน                                                          ไมลืมรังนอนคอนนอยในจักรดาว 
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เพลงจักรดาว 

                             ดาวของเรานี้เปนดาวเดน              อยูกลางจักรเห็นดวงงามตา 
            ดาวของเรานี้มีคุณคา                                             ศรัทธาพารวมวิญญาณ 
            เปนสัญญาของอาณาจักร                                      ท่ีเรารวมรักเพียงดวงมาน 
            ภูมิหัวใจเหลือเกินท่ีผาน                                       เขามาในยานสําคัญ 
                              แดนของชายชาตร ี                              สมท่ีกําเนิดเกิดกัน 
           แดนพรอมพลีชีวัน                                                  ปองกันชาติจนตัวตาย 
           มองเห็นดาวแลวเราซึ้งซาน                                     เหลาเตรียมทหารเตรียมใจกาย 
           มานะเพียรคิดเรียนไมหนาย                                    มั่นหมายกาวหนาพรอมไป 
                             ดาวของเรานี้เปนดาวเดน               จักรดาวท่ีเห็นเปนดาวใจ 
            อันคบเพลิงสองดวงท่ีไขว                                      นี้ไซรความรุงเรืองงาม 
            แรงของดาวเราใจสมัคร                                         ไมยอมผอนพักพยายาม 
           เราเคลิ้มใจเห็นดาวอราม                                         ที่งามบนบาพรอมกัน 
                              เราทุกคนบูชา                                      ร.๕ย่ิงกวาชีวัน 
            ทรงพระคุณอนันต                                                  ม่ิงขวัญผูกพันวิญญาณ 
             แดงน้ําเงินฟางามเคียงคู                                          เลือดหมูคือสีในดวงมาน 
             สามัคคีพรอมพลีทุกดาน                                        จักรดาวคือบานของเรา 
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เพลงความฝนอันสูงสดุ 

ขอฝนใฝในฝนอันเหลือเช่ือ 
ขอสูศึกทุกเม่ือไมหวั่นไหว 
ขอทนทุกขรุกโรมโหมกายใจ 
ขอฝาฟนผองภัยดวยใจทนง 

จะแนวแนแกไขในสิ่งผิด 
จะรักชาติจนชีวิตเปนผุยผง 

จะยอมตายหมายใหเกียรติดํารง 
จะปดทองหลังองคพระปฏิมา 

ไมทอถอยคอยสรางสิ่งท่ีควร 
ไมเรรวนพะวาพะวังคิดกังขา 

ไมเคืองแคนนอยใจในโชคชะตา 
ไมเสียดายชีวาถาสิ้นไป 

 
 

นี่คือปณิธานท่ีหาญมุง 
หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส 
ถึงทนทุกขทรมานนานเทาใด 
ยังม่ันใจรักชาติองอาจครัน 

โลกมนุษยยอมจะดีกวานี้แน 
เพราะมีผูไมยอมแพแมถูกหยัน 
คงยืนหยัดสูไปใฝประจัญ 

ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทยฯ 
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เราสู 
 

บรรพบุรุษของไทยแตโบราณ           ปกบานปองเมืองคุมเหยา 
    เสียเลือดเสียเนื้อมิใชเบา                  หนาที่เรารักษาสืบไป 
    ลูกหลานเหลนโหลนภายหนา              จะไดมีพสุธาอาศัย 
    อนาคตจะตองมีประเทศไทย               มิยอมใหผูใดมาทําลาย 
    ถึงขูฆาลางโคตรก็ไมหวั่น                    จะสูกันไมหลบหนีหาย 
    สูตรงนี้สูที่นี่สูจนตาย                        ถึงเปนคนสุดทายก็ลองดู 
    บานเมืองเราเราตองรักษา                    อยากทําลายเชิญมาเราสู 
    เกียรติศักด์ิของเราเราเชิดช ู                 เราสูไมถอยจนกาวเดียว 
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ดุจบิดามารดร 
 

   รักชาติยอมสละแม    ชีวี    
รักเกียรติจงเจตนพล ี     ชีพได 
รักราชมุงภักด ี     รองบาท                       
รักศาสนราญเศิกไซ    เพื่อเกื้อพระศาสนา 
    อันสยามเปนบานเกิด                      เมืองนอน   
ดุจบิดามารดร     เปรียบได 
ยามสุขสโมสร    ทุกเมื่อ     
ยามศึกทุกขยากไร    ปราศเรนฤาควร 
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ตนตระกูลไทย 
 

ตนตระกูลไทยใจทานเห้ียมหาญ รักษาดินแดนไทยไวใหลูกหลาน 
สูจนสูญเสีย แมชีวิตของทาน เพื่อถนอมบานเมืองไวใหเรา 

ลุกขึ้นเถิดพี่นองไทย อยาใหชีวิตสูญเปลา 
รักชาติยิ่งชีพของเรา เหมือนดังพงศเผาตนตระกูลไทย 

ทานพระยารามผูมีความแข็งขัน สูรบปองกันมิไดยอมแพพาย 
พระราชมนูทหารสมัยกูชาติ แสดงความสามารถ ไดชัยชนะมากหลาย 
เจาพระยาโกษาเหล็ก ทานเปนแมทัพชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ 

สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญโต ตอตีศัตรูแพพาย 
เจาคุณพิชัยดาบหัก ผูกลาหาญยิ่งนัก ลวนเปนตนตระกูลไทย 

หมูบุคคลสําคัญ หัวหนาชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได 
นายแทน นายดอก นายอินนายเมือง ขุนสรรพันเรือง นายทองแสงใหญ 

นายโชติ นายทองเหม็น ทานเหลานี้ลวนเปน ผูกลาหาญชาญชัย 
นายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแกว ทําชื่อเสียงเพริดแพรว ไวลายเลือดไทย 
ชาวบางระจัน สําคัญยิ่งใหญ เปนตนตระกูลของไทย ที่ควรระลึกตลอดกาล 

องคพระสุริโยทัย ยอดยิ่งหญิงไทย สละพระองคเพื่อชาติ 
ทาวเทพสตร ีทาวศรีสุนทร ปองกันถลางนคร ไวดวยความสามารถ 

ทาวสุรนารี ผูเปนนักรบสตร ีกลาหาญองอาจ 
ปองกันอิสานตานศัตรูของชาติ ลวนเปนสตรีสามารถ ตนตระกูลของไทย 
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เพลง จากยอดดอย 
 

จากยอดดอย แดนไกล ใครจะเห็น 
ยากลําเค็ญ เพียงใด ใจยังมั่น 
จะปกปอง ผองไทย ชั่วนิรันดร 
ส้ินชีวัน ก็ยังหวง หวงแผนดิน 
ดวย หนาที่ ชีวิต รับผิดชอบ 
คือคําตอบ ที่รบอยู ไมรูส้ิน 
ความ ภูมิใจ ลกึล้ํา ด่ําอาจิณ 

รักแผนดิน รักเกียรติศักด์ิ นักรบไทย 
คิดถึง ยอด หฤทัย ใจจะขาด 
แตไมอาจ ตัดใจ ทิ้งไปได 
ดวยหนาที ่ศรัทธา ทาใจกาย 
คงความหมาย เกินคา กวาชีว ี
สงใจขาม ขอบฟา หวงหาเสมอ 
หวังเพียงเธอ คิดถึงผู อยูที่นี ่
ขอใหรอ วันรุง ของพรุงนี ้
ฟาคงม ีพรชัย ใหกับเรา 
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เพลง อยุธยารําลึก 
 

อยุธยาเมืองเกาของเราแตกอน 
จิตใจอาวรณมาเลาสูกันฟง 

อยุธยาแตกอนนี้ยัง 
เปนดังเมืองทอง ของพี่นองเผาพงศไทย 

เด๋ียวนี้ซิเปนเมืองเกา 
ชาวไทยแสนเศรา ถูกขาศึกรุกราน 
ชาวไทยทุกคนหัวใจราวราน 

ขาศึกเผาผลาญ แหลกลาญวอดวาย 
เราชนชั้นหลังมองแลวเศราใจ 
อนุสรณเตือนใหชาวไทยจงมั่น 
สมัครสมานรวมใจกันสามัคค ี
คงจะไมมีใครกลาราวีชาติไทย 

(ซํ้าทั้งเพลง) 
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เพลง ศึกบางระจัน 
 

ศึกบางระจัน จําใหมั่นพี่นองชาติไทย 
เกียรติประวัติสรางไว แดชนชาติไทยรุนหลัง 

แมชีวิตยอมอุทิศคราชาติอับปาง เลือดไทยตองมาไหลหลั่ง 
ทาทั่วผืนแผนดินทอง 

ไทยคงเปนไทย มิใชชาติเปนเชลย 
ไทยมิเคยถอยรนชนชาติศัตร ูบางระจัน แมส้ินอาวุธจะสู 

สองดาบฟาดฟนศัตรู สูจนชีพตนมลาย 
ตัวตายดีกวาชาติตาย เพยีงเลือดหยาดสุดทาย 
ขอใหไทยคงอยู แดนทองของไทยมิใชศัตร ู

แมใครรุกรานตองเราสู เพื่อกูแหลมถิ่นไทยงาม 
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เพลงไทยรวมกําลัง 
 

ไทยรวมกําลังตั้งม่ัน จะสามารถปองกันขันแข็ง  
ถึงแมวาศัตรูผูมีแรง มายดุแยงก็จะปราศไป  

ขอแตเพียง ไทยเรา อยาผลาญญาต ิรวมชาต ิรวมจิต เปนขอใหญ ไทยอยา มุงราย ทําลายไทย  
จงพรอมใจ พรอมกําลัง ระวังเมือง  

ใหนานา ภาษา เขานิยม ชมเกียรติยศ ฟูเฟอง  
ชวยกันบํารุงความรุงเร่ือง ใหชื่อไทย กระเดื่อง ท่ัวโลกา  

ชวยกัน เต็มใจ ใฝผดุง บํารุง ท้ังชาติ ศาสนา  
ใหอยู จนสิ้นดินฟา วัฒนา เถิดไทย ไชโย (รองซ้ําท้ังเพลง) 
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เพลง แผนดินไทย 
 

ถิ่นนี้คือแหลมทอง ทรัพยเนืองนองของเราเผาไทย 
ไรนาเขียววิไล ประชาไทยรักเพียงชีวา 
ศาสนาดังฝนฉ่ํา พุทธธรรมนอมนําสุขพา 
อีกองคพระราชา ขวัญชีวาฟาเบิกบาน 

 
(สรอย) สุขสราญชีว ีชาตเิรามีเสรีมานาน 
แตมีแดงใจพาล คิดรุกรานแผนดินแดนไทย 

 
อยาใหมันราว ีอยาใหมีปวงภัย 

อธิปไตยของเราไทย ใครอยารุกราน 
หากแมนแดงแฝงเขา ผองไทยเราก็คงแหลกราญ 
อกตรมและซมซาน สุขสราญมลายไปสิ้น 
ตองรักในเสรี สามัคคีรักแดนแผนดิน 
ตั้งใจหาทํากิน ทรัพยในดินฟาประทาน 

(สรอย) 
เหลารายลัทธิชั่ว แสนเมามัวมิพึงตองการ 

หากแดงหมายรอนราญ เหลาคนพาลซิจงระวัง 
จะพรอมกันรุกไล ผองไทยเราทุกคนเกลียดชัง 
ผ้ึงรวงหวงรวงรัง เหมือนดังเราหวงแผนดิน 

(สรอย) 
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เพลงตื่นเถิดชาวไทย 

 
(สรอย) ตื่นเถิดชาวไทย อยามัวหลับไหลลุมหลง ชาติจะเรืองดํารง ก็เพราะเราท้ังหลายถามัวหลับ        

มัวหลง เราก็คงมลาย 
เราตองเรงขวนขวาย ตื่นเถิดชาวไทย บานเมือง ยามเฟองฟุงรุงเรือง ก็อยาลืมขวนขวาย เราจะพากันตาย 

จําไวเถอะสหาย ตื่นเถิดชาวไทย 
(สรอย) ............................... 

ชาติไทย เราไมนอมยอมใคร จะสูจนชีพสลาย หวังผดุงแหลมทอง เราพ่ีนองหญิงชาย อยาใหชาต ิ     
สูญหาย ตื่นเถิดชาวไทย 

(สรอย) ............................... 
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เพลง รักกันไวเถิด 

 
**รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย จะเกิดภาคไหนๆ ก็ไทยดวยกัน  
เชื้อสายประเพณีไมมีขีดกั้น เกิดใตธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย 

 
ทองถิ่นแหลมทอง เหมือนทองของแม 

เกิดถิ่นเดียวกันแทเหมือนแมเดียวกันใชไหม 
ยามฉันมองตาคุณ อบอุนดวงใจ เห็นสายเลือดไทย 

ในสายตาบอกสายสัมพันธ (**) 
 

ทะเลแสนงาม ในน้ํามีปลา 
พืชพรรณดื่นดาษตา ไรนารวงทองไสว 
สินทรัพยมีเกลื่อนกลน บรรพชนใหไว 

เราลูกหลานไทยจงรวมใจรักษาใหม่ัน (**) 
 

แหลมทองโสภาดวยบารมี 
ปกเกลาเหลาไทยนี้รมเย็นเปนศรีผองใส 
ใครคิดบังอาจหม่ินถิ่นทององคไท 

เราพรอมพลีใจปองหมูไทยและองคราชันย (**) 
 

**รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย  
จะเกิดภาคไหนๆก็ไทยดวยกัน 
เช้ือสายประเพณีไมมีขีดคั่น 

เกิดใตธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
 

รักกันไวเถิด รักกันไวเถิด รักกันไวเถิด 
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เพลงแผนดินของเรา 
 

แผนดินของเรา ยอมเปนของเราชาติไทย  
ใกลไกลยอมเปนของเราชาติไทย 

เลือดไทยไหลโลมลงดิน ใครหม่ินศักดิ์ศรีคนไทย  
ยอมมีวันสักวันใหไทยลางใจอัปรีย 
แผนดินของเรา ยอมเปนของเราอยูด ี 

ท่ีใดยอมเปนของเราอยูด ี
หากเชือดเฉือนไปคราใด ยอมแสนหวั่นไหวชีว ี 

ปฐพีแหลมทองชวยกันคุมครองปองกัน 
สักวันตองคืนกลับมา มั่นใจเถิดหนา  

ขอพลีชีวารักษาชาติไทย 
ชาติไทยคูฟา เลือดทาแผนดิน 

 
เพลง แผนดินของเรา 

 
ถึงอยูแควนใด ไมสุขสําราญ 

เหมือนอยูบานเรา ช่ืนฉ่ําค่ําเชาสุขทว ี
ทรัพยจากผืนดิน สินจากนท ี
มีสิทธิ์เสรี สันติครองเมือง 

เรามีปาไมอยูสมบูรณ ไรนาสดใสใตฟาเรือง 
โบราณสถานสงนามประเทือง 

เกียรติเมืองไทยขจรไปท่ัวแดนไกล 
รักชาติของเรา ไวเถิดผองไทย 

ผืนแผนแหลมทอง รวมพ่ีรวมนองดวยกัน 
รักเกียรติรักวงศ เสริมสงสัมพันธ 
ทูนเทิดเมืองไทยนั้น ใหยืนยง 
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เพลงสุดแผนดิน 
 

สุดดิน ถิ่นน้ํา เขตคามไทยสุดแนว 
เราถอยไปไมไดอีกแลว ผืนดินถิ่นแนว ทะเลกวางใหญ 

ชาติไทยในเกากาล ถูกเขารานย่ําใจ 
เคยเสียน้ําตามากเพียงไหน  

เสียเนื้อเลือดเทาไร ชาวไทยจําไดด ี
เราถอยมาอยูแสนไกล รวมเผาไทยอยูอยางเสรี 

พระสยามทรงนําโชคด ีผืนดินถิ่นนี้คือแผนดินทอง 
ไมมีท่ีแหงไหน ใหไทยไปจับจอง 

เราถอยไปไมไดพ่ีนอง ใครคิดมาแยงครอง  
ผองไทยจงสูตาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 57 

เพลงตื่นเถิดไทย 
 

(หมู ช.) เราเผาไทย ตางคนจากแดนไกล ตางมารวมใจสามัคคีทุกหมูเหลา พวกเราพรอมพร่ัง 
(หมู ญ.) งามถิ่นเรา ถิ่นไทยในแดนทอง แหลงดีคนปอง ไทยเขาครองตองรวมกัน ผูกพันรักเผา 

(หมู ช.) โบราณนานมาชาติไทยแกรงเกรียงไกรกลา ฝาฟนมาทุกเวลาไมหวั่น 
(หมู ญ.) พร่ันพรึงอันตราย ผานความลําเค็ญ รอนเย็นมิหนาย ทอดกายเปนชาติพล ี

(หมู ช. + ญ.) ตื่นเถิดไทย มาพรอมใจนองพี ่เราเลือดไทยเสรี ปฐพีรักย่ิง ตื่นเถิดไทย จงพรอมใจทุกฝาย 
เรามิยอมแพพายศัตรูรายมุง 

(หมู ช.) โบราณนานมาชาติไทยแกรงเกรียงไกรกลา ฝาฟนมาทุกเวลาไมหวั่น 
(หมู ญ.) พร่ันพรึงอันตราย ผานความลําเค็ญ รอนเย็นมิหนาย ทอดกายเปนชาติพล ี

(หมู ช. + ญ.) ตื่นเถิดไทย มาพรอมใจนองพี ่เราเลือดไทยเสรี ปฐพีรักย่ิง ตื่นเถิดไทย จงพรอมใจทุกฝาย 
เรามิยอมแพพายศัตรูรายมุง 

(หมู ช. + ญ.) ตื่นเถิดไทย มาพรอมใจนองพี ่เราเลือดไทยเสรี ปฐพีรกัย่ิง ตื่นเถิดไทย จงพรอมใจทุกฝาย 
เรามิยอมแพพายศัตรูรายมุง 

 
เพลงถามคนไทย 

 
หัวใจถูกแทงกี่ขั้ว ตามตัวถูกฟนกี่แผล 

ปูไทยตายไปกี่คนแน ไทยจึงไดแผมาถึงแหลมทอง 
กระดูกไทยกระเด็นไปกี่ทอน เชิงตะกอนเผาไปกี่หน 
คอขาดกันไปกี่คน ไทยทุกคนจึงไดไทยครอบครอง 

เสียเลอืดกันไปเทาไหร เสียใจกันไปกี่คร้ัง 
น้ําตาของไทยไหลหลั่ง ทุกๆครั้งท่ีถูกเฉือนขวานทอง 

เขนฆากันทําไม เราเปนคนไทยดวยกันท้ังผอง 
ไทยฆาไทย ใหชาติอื่นครอง 

วิญญาณปูจะรองไอลูกหลานจัญไร! 
ไทยฆาไทย ใหชาติอื่นครอง 

วิญญาณปูจะรองไอลูกหลานจัญไร! 
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เพลงเกิดเปนไทย 

 
 

เกิดเปนไทยแลวใจตองสู ถิ่นไทยเรารูเรารักย่ิง 
ศัตรูหนาไหนไมเกรงกริ่ง หากมาชวงชิงตายเสียเถิด 

เผาไทยเดิมลวนคนใจเด็ด แกรงดังเหล็กเพชร ชูชาติเชิด 
ตางรักษาไวแดนกําเนิด เกิดเปนไทยแลวจําใสใจ 
ปกครองรักษาทําหนาที ่หวงเมืองไทยนี้ใหย่ิงใหญ 
ขาดเมืองไทยแลวใครอยูได ชาติไทยคงไรความเสรี 
เผาไทยเราพรอมอาสาสมัคร เด็ดเดี่ยวยิ่งนักยอมชีพพล ี
เสี่ยงภัยทั้งผองปองความด ีปกปองปถพีตายเพื่อไทย 
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เพลง หนักแผนดิน 

 
(สรอย) หนักแผนดิน หนักแผนดิน คนเชนนี้เปนคนหนักแผนดิน(หนักแผนดิน) 

คนใดใชช่ือไทยอยู กายก็ดูเหมือนไทยดวยกัน 
ไดอาศัยโพธิทองแผนดินของราชันย แตใจมันยังเฝาคิดทําลาย 

คนใดเห็นไทยเปนทาส ดูถูกชาติเช้ือชนถิ่นไทย 
แตยังฝงทํากินกอบโกยสินไทยไป เหยียดคนไทยเชนทาสของมัน 

(สรอย) 
คนใดยุยงปลุกปน ไทยดวยกันหวังใหแตกกระจาย 

ปลุกระดมมวลชนใหสับสนวุนวาย เพ่ือคนไทยแบงฝายรบกันเอง 
คนใดหลงชมชาติอื่น ชาติเดียวกันเขายืนขมเหง 

ไดสินทรัพยเจือจานก็ประหารไทยกันเอง ทีชาติอื่นเกรงดังญาติของมัน 
(สรอย) 

คนใดขายตนขายชาต ิไดโอกาสช้ีทางใหศัตร ู
เขาทลายพลังไทยใหสลายทางสู เมื่อศัตรูโจมจูเสียทีมัน 

คนใดคิดรายราว ีประเพณีของไทยไมตองการ 
เกื้อหนุนอคติเช่ือลัทธิอันธพาล แพรนํามันมาบานเมืองเรา 
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เพลงรักเมืองไทย 

 
 

(สรอย) รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทํานุบํารุงใหรุงเรือง สมเปนเมืองของไทย 
เราชาวไทยเกิดเปนไทยตายเพ่ือไทย ไมเคยออนนอมเราไมยอมแพใคร 

ศัตรูใจกลามาแตทิศใด ถาขมเหงไทย คงจะไดเห็นด ี
 

(สรอย) รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทํานุบํารุงใหรุงเรือง สมเปนเมืองของไทย เราชาวไทยเกิดเปนไทย    
ตายเพ่ือไทย เรารักเพ่ือนบานเราไมรานรุกใคร 

แตรักษาสิทธิ์อสิระของไทย ใครทําชํ้าใจเราจะไมถอยเลย 
 

(สรอย) รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทําบํารุงใหรุงเรือง สมเปนเมืองของไทย เราชาวไทยเกิดเปนไทย       
ตายเพื่อไทย ถาถูกขมเหงแลวไมเกรงผูใด 

ดังงูตัวนิดมีพิษเหลือใจ เรารักเมืองไทยย่ิงชีพเราเอย 
 
 
 


