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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

 
 

ตอนที่ ๑ 
กลาวทั่วไป 

ประวัติยอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
นโยบายการศึกษาของกองทัพบก (เฉพาะโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา) 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
ภารกิจและการจัด 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ประวตัิยอ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 

 

 
 

 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กําเนิดขึ้นพรอม ๆ กับกรมทหาร

มหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค โดยเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จขึ้นครองราชย พระองคทรงจัดใหราชบุตรในตระกูลและ

บุตรขาราชการที่เยาววัยรวมกัน แลวฝกวิชาทหารตามยุทธวิธีอยางใหมขึ้นและเรียกทหาร

เด็กเหลาน้ันวา “ทหารมหาดเล็กไลกา” ทหารมหาดเล็กในตอนแรกมีประมาณ ๑๒ คน 

ครั้นตอมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งบอดี้การดขึ้น ๒๔ คน โดยทรงเลือก

จากมหาดเล็กขาหลวงเดิมที่เฝาพระฉากรักษาการณภายในหองบรรทมของพระองค 

ทหารมหาดเล็กขาหลวงเดิมในครั้งนั้นเรียกกันวา“ทหาร ๒ โหล ” 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 

 
 
 

 

 

 พ.ศ.๒๔๑๓ จัดตั้ง “ กองทหารมหาดเล็ก ” โดยคัดเลือกบุคคลจาก

มหาดเล็กหลวงไดจํานวน ๗๒ คน และไดรวมทหาร ๒ โหล เขาสมทบอยูในพวกใหมน้ีดวย 

 พ.ศ.๒๔๑๔ เมื่อทรงจัดการทหารมหาดเล็กพอมีหลักฐานเรียบรอยแลวจึง 

โปรดเกลาฯ ขนานนามกองทหารมหาดเล็กนี้วา “กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา

พระองค ” 

 พ.ศ.๒๔๑๕ จัดตั้ งโรงเรียนขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก เพื่อสอนวิชา

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เรียกสถานศึกษานี้วา “ คะเด็ตทหารมหาดเล็ก ”สวน

นักเรียนเรียกวา “ คะเด็ต ”ใชเวลาศึกษา ๒ ป  นักเรียนเหลานี้นอนตามระเบียงวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม 

 พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดเกลา ฯ ใหตั้งโรงเรียนสําหรับทหารหนาขึ้น จึงกําเนิด“ 

คะเด็ตทหารหนา”ขึ้นอีกแหงหนึ่งที่วังสราญรมย มีนักเรียนจํานวน ๔๐ คน เรียก

นักเรียนเหลานี้วา “ คะเด็ตทหารหนา ” 

 ๘ เม.ย.๒๔๓๐ ใหรวมกรมทหารทั้ง ๙ กรม ไดแก กรมทหารบก ๗ กรม 

ทหารเรือ ๒ กรม เปนอันหน่ึงอันเดียวกันเรียกวา “ กรมยุทธนาธิการ ” 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๕ สิงหาคม ๒๔๓๐ โปรดเกลา ฯ ใหรวมคะเด็ตทหารมหาดเล็ก คะเด็ตทหาร

หนา นักเรียนแผนที่และสวนที่เปนทหารสก็อต (ทหารมหาดเล็กรุนเยาวสําหรับแห

โสกันต ) เขาดวยกันและใชชื่อรวมวา “ คะเด็ตสกูล ” โดยใชพื้นที่บริเวณหลัง

พระราชวังสราญรมย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จฯ ทรงกระทําพิธี

เปดโรงเรียนคะเด็ตสกูลและพระราชทานกําเนิดเปน “โรงเรียนทหารสราญรมย”  ซึ่ง

ในวันนี้ถือเปนวันสําคัญเปนวันพระราชทานกําเนิดแหลงผลิตนายทหารหลักใหแก

กองทัพบก 

๖ ตุลาคม ๒๔๔๐    ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหกองโรงเรียนนายสิบมา 

                                 สมทบอยูในโรงเรียนทหารสราญรมยดวย 

                                 แลวเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมเปน 

                                            “ โรงเรียนสอนวิชาทหารบก ” 

                                                ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๑ จัดตั้งกรมเสนาธิการ                                                                            

                                                        ใหขึ้นตรงกับกรมยุทธนาธิการ และตอมาได                                  

                                           จัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการ 

โดยใหมีหนาที่อํานวยการสอนแตอยางเดียว และตราขอบังคับใหมเรียกวา “ขอบังคับ

โรงเรียนทหารบก”และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน“โรงเรียนทหารบก ” 

 พ.ศ.๒๔๔๕ เนื่องจากโรงเรียนทหารบก 

ที่ตั้งอยูริมวังสราญรมย ซึ่งใหการศึกษาในระดับชั้น 

ประถมศึกษามีนักเรียนมากขึ้น   ทําใหสถานที่เดิม 

คับแคบลง  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขยาย 

โรงเรียนมาตั้งที่ถนนพระราชดําเนินนอก   มีพื้นที่  

๓๐ ไรเศษ และขยายการศึกษาเพิ่มเปนระดับมัธยม 

ศึกษา 

 

 

      โรงเรียนทหารสราญรมย 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 พ.ศ.๒๔๔๖ ตอมามีผูสนใจเขารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นจึงโปรดเกลาฯ ให
ยายนักเรียนนายสิบไปสังกัดกองพลทหารบกตามเดิมและเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๔๖ 
ไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน “ โรงเรียนนายรอยทหารบก ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ๑๑ พ.ย.๒๔๕๑ โรงเรียนนายรอยทหารบกไดรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล   

ประจํากองโรงเรียนนายรอยทหารบกชั้นมัธยมและโรงเรียนนายรอยทหารบกชั้นปฐม 

แสดงวานักเรียนนายรอยไมเพียงเรียนไดดีเทานั้น ยังเปนนักเรียนที่สามารถออกศึก

สงครามเชนเดียวกับทหารบกทั้งปวงและเปนที่ไววางพระราชหฤทัยของพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เครื่องแบบ อาคารโรงเรียน และ ตราประจําโรงเรียน รร.นายรอยชั้นมัธยม 

  

          เครื่องแบบ อาคารโรงเรียน และ ตราประจําโรงเรียน รร.นายรอยชั้นปฐม 
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๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงกระทําพิธีเปด

โรงเรียนนายรอยชั้นมัธยมอยางเปนทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พ.ศ.๒๔๖๘ เปนสมัยที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก  ทําใหตองจัดการยาย

โรงเรียนนายรอยทหารบกชั้นปฐมจากบริเวณหลังพระราชวังสราญรมย เขามารวมกันที่

โรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม ถนนพระราชดําเนินนอก เรียกวา “โรงเรียนนายรอย

ทหารบก ” และใหยกเลิกโรงเรียนนายรอยชั้นปฐมและชั้นมัธยม 

๒๖ มี.ค.๒๔๗๑  พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จพระ

ราชดําเนินพระราชทานกระบี่และ

รางวัลแกนักเรียนนายรอยทหารบก

ที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดทุกคน

เปนครั้ งแรกตลอดจนถึงรั ชกาล

ปจจุบัน มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จ

พระราชทานกระบี่เปนประจําทุกป 

 

 

 
พิธีพระราชทานกระบี่แกนักเรียนนายรอยที่สําเร็จ 
การศึกษา เริ่มมีเปนครั้งแรก เมื่อ ๒๖ มี.ค.๒๔๗๑ 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

พ.ศ.๒๔๗๗ กรมยุทธศึกษาไดมีการปรับปรุงและจัดระเบียบใหมทั้งบุคคล

และหนวยงาน จึงไดมีการจัดตั้ง“ โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก ”มีหนาที่ฝกอบรม

นักเรียนที่จะเปนนายทหารสัญญาบัตร เหลาทหารปนใหญ  ทหารชาง ทหารสื่อสาร 

ทหารชางแสง และชางอากาศสําหรับโรงเรียนนายรอยทหารบก มีหนาที่ฝกอบรม

นักเรียนที่จะเปนนายทหารสัญญาบัตรเหลา  ทหารราบ ทหารมา และนายตํารวจ 

 

 

  

 

 

 
 

ในหวง ๒ ธันวาคม ๒๔๘๕ ถึง ๑๔ มกราคม ๒๔๘๗ ไดมีการผลิตนักเรียน 

นายรอยหญิง ๑ รุน จํานวน ๒๘ คน และมีรุนเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

ในหวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ทางราชการคิดแผนการยายเมืองหลวงไป

จังหวัดเพชรบูรณ ๑๐ มกราคม ๒๔๘๗ นักเรียนนายรอยทุกหลักสูตร ออกเดินทาง

จากกรุงเทพมหานครไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟสามเสน ไปลงที่สถานีรถไฟตะพานหิน

จังหวัดพิจิตร จากนั้นเดินเทาตอไปอีก ๑๑๒ กิโลเมตร เขาสูหมูบานปาแดง อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ    

 
     นักเรียนนายรอยเท็ฆนิคทหารบก    นักเรียนนายรอยทหารบก 

  

  
 นักเรียนนายรอยหญิง ป ๒๔๘๕-๒๔๘๗  มีรุนเดียว 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 ตนป พ.ศ.๒๔๘๘ ได เคลื่อนยายมาอยู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จนกระทั่งสงครามสงบในเดือนกันยายน ๒๔๘๘ โรงเรียนนายรอยจึงไดกลับมาอยู      

ณ สถานที่ตั้งเดิม 

 ๓ พ.ค.๒๔๘๙  ยุบโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบกและแผนกตํารวจในกรมยุทธ

ศึกษาทหารบกและเปลี่ยนชื่อกรมยุทธศึกษาทหารบกเปน“โรงเรียนนายรอยทหารบก”

ขึ้นตรงตอกองทัพบก 

 ๑ ม.ค. ๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตขนานนามโรงเรียนนายรอย

ทหารบกแทนชื่อเดิมวา “ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ” เขียนเปนอักษรโรมันวา 

“Chulachomklao Royal Military Academy” เพื่อเปนอนุสรณและเฉลิมพระเกียรติ

ในพระพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงเปนผูกอกําเนิดและดําเนินกิจการเปนประโยชนแก

ประเทศชาติมาดวยดี 

  ธ.ค.๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริให

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลายายมาตั้งอยูที่บริเวณเขาชะโงก อําเภอเมือง ตอกับ

อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก พื้นที่ ๒๑,๐๐๐ ไรเศษ 

 

ภาพวาดโรงเรียนนายรอยปาแดง ตามความทรงจําของนักเรียนนายรอย 
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 ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกระทําพิธีวาง    

ศิลาฤกษสถานที่ตั้งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแหงใหม ณ บริเวณเขาชะโงก 

ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๒๙ ก.ค.๒๕๒๙  เคลื่อนยายนักเรียนนายรอยและขาราชการออกจากที่ตั้ง

เดิมเขาสูโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ณ ที่ตั้งแหงใหม จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
  
 
 

   
 

เคลื่อนยายเขาสู  ณ ที่ตั้งแหงใหมจังหวัดนครนายก 
 

  

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เสด็จ ฯ วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ 
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 ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเปดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ณ ที่ตั้งปจจุบัน จังหวัดนครนายก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
เสด็จ ฯ ทรงเปด เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ 
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คําสั่งกองทัพบก 
ที่ ๔๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(เฉพาะโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา) 

 
ฯลฯ 

 ใหการศึกษาอบรมแกนักเรียนนายรอยเพื่อสําเร็จเปนนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทัพบก ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ“ความเปนนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้ 
 ๑. เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผูมีลักษณะผูนําที่ดีมีวินัย  มี
ความกลาหาญ เสียสละ รูแบบธรรมเนียมของกองทัพมีอุดมการณในการอุทิศตนเพื่อ
ชาติและประชาชน 
 ๒. มีความรูความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหลาตาง ๆ ทั้งทางเทคนิค
และทางยุทธวิธีสามารถเปนผูนําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหนวยกําลัง
รบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ
ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อความเปนทหารอาชีพอยางแทจริง 
 ๔. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจเปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรมสามารถ
พัฒนาและดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจทั้งในตนเองและ
เสริมสรางใหกําลังพลในหนวยงานของตนรวมทั้งมีจิตสํานึกและสัญชาตญาณในการรบ 
 ๕. มีพื้นฐานความรู วิทยาการระดับอุดมศึกษาในดานวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตร และอักษรศาสตรเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใน
ฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกและมีพื้นฐานเพียงพอในการชวยพัฒนา
ทองถิ่นและประเทศชาติ 
 ๖. มีความสามารถในการฝกสอนอบรมผูใตบังคับบัญชา 

ฯลฯ 

   สั่ง ณ วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    (ลงชื่อ)  พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท 
          (เฉลิมชัย  สิทธิสาท) 
       ผบ.ทบ. 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
 ๑. ปรัชญา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดยึดถือตามมติการประชุม
สภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ครั้งที่ ๖/๕๔ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

โดยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดนอมนําพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ที่ไดพระราชทานแก
นักเรียนนายรอย เมื่อ  ๒๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ไวขึ้นเหนือเกลาเหนือกระหมอม 

ความวา 

“...การทหารนั้น  ที่จะสําเร็จไปไดก็โดยที่มีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอ
แกการ  ถึงแมวาเราจะมีพลทหารมากมายเทาใดก็ดี แตไมมีผูที่จะควบคุมทหาร
เหลานั้นเขาสนามรบ  ทหารเหลานั้นก็ไมสามารถจะไดไชยชํานะแกขาศึกไดเลย  
ยอมตองอาไศรยนายทหารที่มีความรูแลมีสติปญญา สามารถที่จะไปสูไชยชํานะได  
แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปกติ  ก็นายทหารนั้นจะไดมาจากไหนเลา ก็ตองได
จากโรงเรียนนายรอยคือจากพวกเจานี้เอง เพราะฉนั้นเจาทั้งหลายจงต้ังใจอุตสาหะ  
พยายามในการเลาเรียนวิชาของตนใหดีเถิด  เตรียมการที่จะทํานาที่ซึ่งสําคัญที่สุด  
ซึ่งถาพูดในทางทําการใหแกเจาแผนดินก็เปนการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่ง
กวาอยางอื่น คือ นาท่ีปองกันความอิศระภาพของบานเกิดเมืองนอนของเรา... 

สรุปความวาการสรางนายทหารที่มีความรูและสติปญญาใหสามารถควบคุม

บังคับบัญชาในเวลาปกติและสงคราม เพื่อปองกันอธิปไตยของบานเมือง เปนแนวทาง
กําหนดปรัชญาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดังนี้คือ 

“ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่สรางผูนําใหมีความรู มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
และอุดมการณความรักชาติ” 

ซึ่งกําลังพลทุกคนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยอมรับหลักการและ

ความเชื่อในปรัชญาที่ใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดความราบรื่นในการ
ทํางานรวมกัน และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และพันธกิจที่กําหนดไว 
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  ๒. ปณิธาน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดนําปรัชญาของโรงเรียน 
นายรอยพระจุลจอมเกลา  นโยบายของหนวยเหนือและหนวยงานที่เกี่ยวของมา
กําหนดเปนปณิธานของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดังนี้ 
  “ มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่
กองทัพบกตองการและเปนที่ยอมรับของสังคม” 

 ๓. วิสัยทัศน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีวิสัยทัศน ดังนี้ 
  “ เปนสถาบันอุดมศึกษาทางทหาร ที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนําใน
ระดับหมวด เปนที่ยอมรับของนานาชาติ” 

ภารกิจและการจดั 
(อฉก.๔๔๐๐) 

๑. ภารกิจ 
  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่ใหการศึกษาอบรมและ
ดําเนินการฝกนักเรียนนายรอย มีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๒. การแบงมอบ 
  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสวนราชการขึ้นตรงกองทัพบก 

 ๓.  ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ที่สําคัญ 
  ๓.๑ ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย 
  ๓.๒ ดําเนินการฝกอบรมและปลูกฝงนิสัย อุปนิสัย วินัย จิตวิทยาและการ
นําทหาร พลศึกษา วิชาทหารเบื้องตน แกนักเรียนนายรอย เพื่อใหมีลักษณะเปน
นายทหารที่ดีของกองทัพบก 
  ๓.๓ อํานวยการ ประสานงาน กับเหลาตาง ๆ และหนวยที่เกี่ยวของ และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกสอนวิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธี และเทคนิคของเหลา
ตาง ๆ การฝกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ การฝกหนวย
ทหารขนาดเล็ก การยุทธภายใตสภาพพิเศษ และการสงครามนอกแบบแกนักเรียนนาย
รอย เมื่อไดไปเขาศึกษาในโรงเรียนประจําเหลาแลว  สามารถปฏิบัติหนาที่นายทหาร
สัญญาบัตรในเหลานั้น ๆ ได 
  ๓.๔ ดําเนินการใหการศึกษาภาควิชาการขั้นอุดมศึกษาแกนักเรียนนายรอย
ตามหลักสูตร 
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 ๔.  การแบงสวนราชการและหนาที่ 
      โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา แบงสวนราชการ ดังนี้ 
 

 

   
 

 
 ๔.๑ กองบัญชาการ มีหนาที่  
  ๔.๑.๑ วางแผน ประสานงาน อํานวยการ และบริหารงานใหเปนไป
ตามภารกิจของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และนโยบายที่ไดรับมอบ ตลอดจน
การเก็บรวบรวมสถิติขอมูลวิเคราะห วิจัย รายงานผลการศึกษาของนักเรียนนายรอย 
ควบคุมดูแลสิ่งอุปกรณทางเทคนิค ออกหลักฐานการศึกษา ดําเนินการทางธุรการของ
นักเรียนนายรอยที่เกี่ยวของกับการสัสดี การลงทะเบียน ทําสัญญา บันทึกประวัติของ
นักเรียนนายรอย ดําเนินการรักษาความปลอดภัย และสนับสนุนการฝกศึกษาของ
นักเรียนนายรอย รวมทั้งการสนับสนุน กําลังพลลูกมือใหกับสวนบริการ  ตามนโยบาย 
ที่ไดรับมอบ  
  ๔.๑.๒  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 
         กองบัญชาการ  มีหนวยขึ้นตรง คือ แผนกธุรการ กองกําลังพล         
กองยุทธการและการขาว กองสงกําลังบํารุง กองกิจการพลเรือน(จัดตั้งเพิ่มเติมจาก
กองทัพบกกําหนดเพื่อปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนของโรงเรียน) กองสถิติและ
ทะเบียนประวัติ แผนกโครงการและงบประมาณ  แผนกการเงิน แผนกหองสมุดและ
พิพิธภัณฑกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพันทหารราบ 
 ๔.๒ สวนการศึกษา มีหนาที่ 
        ๔.๒.๑ ใหการศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา 
  ๔.๒.๒ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 
สวนการศึกษามีหนวยขึ้นตรง คือ กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา กองวิชา
คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร กองวิชาเคมี กองวิชาประวัติศาสตร กองวิชาฟสิกส กองวิชา
อักษรศาสตร กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา กองวิชาวิศวกรรมโยธา และกองวิชา
วิศวกรรมสรรพาวุธ 

รร.จปร. 

สวนบริการ กรม นนร.รอ. สวนวิชาทหาร สวนการศึกษา กองบัญชาการ  โรงพยาบาล 
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 ๔.๓ สวนวิชาทหาร มีหนาที่ 
  ๔.๓.๑ ฝกสอนวิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธี และเทคนิคของ
เหลาตาง ๆ การฝกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ และ
การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก การยุทธภายใตสภาพพิเศษ และการสงครามนอกแบบ
สวนวิชาทหารมีหนวยขึ้นตรง คือ กองบังคับการและเตรียมการ กองวิชาเหลากําลังรบ
กองวิชาเหลาสนับสนุนการรบ กองวิชาเหลาสนับสนุนการชวยรบ กองวิชาสงครามพิเศษ 
กองวิชาฝายอํานวยการและวิชาทั่วไป และกองวิชาประวัติศาสตรการสงคราม 
  ๔.๓.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 
 ๔.๔ กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค มีหนาที่ 
  ๔.๔.๑ ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย ฝกอบรมนิสัย วินัย 
จิตวิทยาและการนําทหาร พลศึกษา และวิชาทหารเบื้องตน 
  ๔.๔.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค มีหนวยขึ้นตรง คือ กองบังคับการ  กองการ    
พลศึกษากองจิตวิทยาและการนําทหาร กองพันนักเรียนนายรอย และหมวดดุริยางค 

ผังการจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบังคับการ มีหนาที่ 
 - บังคับบัญชา บริหารงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของกรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองคใหเปนไปตามภารกิจและหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กําหนดนโยบายในการดําเนินงานทั้งปวงของกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
ประสานงานและกํากับดูแลงานธุรการสวัสดิการโดยทั่วไป  
 - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 

  
 

กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

กองพันนักเรียนนายรอย กองจิตวิทยาและการนําทหาร 

หมวดดุริยางค กองการพลศึกษา กองบังคับการ 
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กองการพลศึกษา มีหนาที่ 
 - ฝกศึกษาแกนักเรียนนายรอย ในวิชาพลศึกษา ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติตาม
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
 - เสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจใหแข็งแกรง เปนนักสูที่มี
ระเบียบวินัย พลานามัยสมบูรณ มีจิตใจเปนนักกีฬา มีคุณสมบัติและบุคลิกลักษณะใน
การเปนผูนําทางการกีฬา 
 - มีความรูซาบซึ้งในคุณคาของกิจกรรมทางการกีฬา ถึงขั้นสามารถ
อํานวยการฝกพลศึกษา จัดการแขงขันและเปนกรรมการตัดสินกีฬาได 

กองจิตวิทยาและการนําทหาร มีหนาที่  
 - ใหความรูจิตวิทยาขั้นมูลฐาน ใหรูคุณคาผูนําหลักการและเทคนิคในการ
นําทหาร รูวิชาครูทหาร ตลอดจนการประเมินคาความเหมาะสมในการเปนทหาร โดย
ดําเนินการตามระบบความเหมาะสมในการเปนทหาร 
 - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่  

กองพันนักเรียนนายรอย มีหนาที่  
 - ปกครองบังคับบัญชา ทําการฝก อบรม นิสัย อุปนิสัยและวินัย เพื่อใหเปน
นายทหารที่ดีของกองทัพบก 
 - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 

หมวดดุริยางค มีหนาที่  
 - ใหการสนับสนุนกิจการดุริยางค ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลในพิธีตาม
กําหนดการตาง ๆ ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 
 ๔.๕ สวนบริการ มีหนาที่ 
  ๔.๕.๑ ดําเนินการสนับสนุนตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพลาธิการ 
การยุทธโยธา การสรรพาวุธการขนสง การสวัสดิการการสื่อสาร การผลิตและซอมสราง
สิ่งอุปกรณประจําหนวย และการพิมพ ตลอดจนการบริการแรงงานและบริการอื่น ๆ 
ตามที่ไดรับมอบสวนบริการมีหนวยขึ้นตรง คือ แผนกธุรการ กองพลาธิการกองยุทธ
โยธา กองสนับสนุนการฝกศึกษา แผนกสวัสดิการ แผนกสรรพาวุธ แผนกขนสง แผนก
สื่อสารและโรงพิมพ 
  ๔.๕.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 
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 ๔.๖ โรงพยาบาล มีหนาที่ 
  ๔.๖.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแกนักเรียนนายรอย 
ขาราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัวและบุคคลพลเรือนทั่วไป 
  ๔.๖.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับเวชกรรมปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 
ปองกันโรคระบาดของโรค และการสงเสริมสุขภาพของนักเรียนนายรอย ขาราชการ 
พนักงานราชการ คนงาน และครอบครัว ตลอดจนพลเรือนทั่วไปในบริเวณใกลเคียง 
  ๔.๖.๓ ดําเนินการรักษาผูปวยทางกายภาพบําบัด และเวชกรรม
ฟนฟู 
  ๔.๖.๔ ดําเนินการปองกันมิใหเกิดความพิการจากการฝกศึกษาของ
นักเรียนนายรอย การฝกของพลทหารฯ หรือจากการปฏิบัติงานของขาราชการและ
กําลังพลของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  ๔.๖.๕ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 

 โรงพยาบาล มีหนวยขึ้นตรง คือ กองอํานวยการกองตรวจโรคผูปวยนอก  
กองอายุรกรรมกองศัลยกรรมและสูตินรีเวชกรรม กองทันตกรรม แผนกรังสีกรรม 
แผนกเภสัชกรรม  แผนกพยาบาล  แผนกเวชกรรมปองกัน แผนกพยาธิวิทยา        
แผนกสงกําลังและบริการ หมวดพลเสนารักษ  
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ตอนที่ ๒ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระเบียบกองทัพบก 
วาดวย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๕ 

และ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
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ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
ฯลฯ 

หมวด ๑ 
นักเรียนนายรอย 

ฯลฯ 
 ขอ ๘ สิทธิและหนาที่ของนักเรียนนายรอย 
  ๘.๑ นักเรียนนายรอยเปนนักเรียนทหาร ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
  ๘.๒ บุคคลที่สมัครเขาเปนนักเรียนนายรอย ใหถือวาเปนผูที่รองขอ
เขารับราชการทหารกองประจําการ ตามกฎกระทรวงออกตามในกฎหมาย วาดวยการ
รับราชการทหาร 
  ๘.๓ นักเรียนนายรอยจะตองปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ คําสั่ง แบบ
ธรรมเนียมของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กับจะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร ทั้งยังตองปฏิบัติตามกฎหมาย
อีกดวย 
  ๘.๔ นักเรียนนายรอยจะตองรับการฝกศึกษาและอบรม ตามระเบียบ
และหลักสูตรที่ทางราชการกําหนดโดยเครงครัด 
  ๘.๕ นักเรียนนายรอยมีสิทธิไดรับเงินเดือน การเลี้ยงดูการรับสิ่ง
อุปกรณตาง ๆ การรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกําหนด
ตลอดเวลาที่เปนนักเรียนนายรอย 

ฯลฯ 
หมวด ๓ 

การศึกษาของนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๑๒ การเรียนซ้ําชั้น นักเรียนนายรอยผูที่ไมมีสิทธิเลื่อนชั้นในกรณีที่ไม
ผานการศึกษาในปการศึกษานั้น ใหเรียนซํ้าชั้นไดชั้นละ ๑ ป  
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 ขอ ๑๓ การจัดลําดับความสามารถในการศึกษาทุกปการศึกษา ใหจัดทําบัญชี

ลําดับความสามารถในการศึกษาของนักเรียนนายรอยแตละชั้น จากคะแนนรวมทั้งทาง

วิชาการ วิชาการทหารและคะแนนอื่น ๆ โดยใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

กําหนดระเบียบหรือหลักเกณฑที่เหมาะสมในการจัดลําดับที่นักเรียนนายรอย เพื่อสิทธิ

ตาง ๆ เชน การจัดตอนเรียน การใหรางวัล การแตงตั้งหัวหนาตอน การไปศึกษาตอ

ตางประเทศ การเลือกสาขาวิชาเรียน การแตงตั้งนักเรียนผูบังคับบัญชา ตลอดจนการ

เลือกเหลาและเลือกที่อยู เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทางราชการ 

หมวด ๔ 
ระบบการปกครองและการบังคับบัญชา 

ฯลฯ 

 ขอ ๑๕ การฝกการปกครองบังคับบัญชา ใหมีการแตงตั้งนักเรียนนายรอย

เปนนักเรียนผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการตามความเหมาะสม เพื่อฝกการ

ปกครองบังคับบัญชา โดยทําหนาที่เปนผูชวยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามระเบียบ

ที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

 ขอ ๑๖ นักเรียนนายรอยที่ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาตอน และนักเรียนที่

ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๑๕ ใหไดรับเงินเดือนและใหประดับเครื่องหมายตามที่ทาง

ราชการกําหนดในขณะดํารงตําแหนงน้ัน 

หมวด ๕ 
ระบบเกียรติศักดิ ์

 ขอ ๑๗ นักเรียนนายรอยจักตองธํารงไวซึ่งเกียรติศักดิ์ของทหาร โดยประพฤติ

ตนเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริตและมีหิริโอตัปปะ ในอันที่จะไมกลาวคําเท็จ ไมทุจริต ไม

ขโมย ไมเพิกเฉยตอการรายงานผูกระทําผิดดังกลาว หากปรากฏวานักเรียนนายรอย

ผูใดฝาฝนระบบเกียรติศักดิ์ จักตองไดรับการพิจารณาความผิดจากคณะกรรมการ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยกฎเกียรติศักดิ์หรือใหถอนทะเบียนออกจาก

ความเปนนักเรียนนายรอย ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

กําหนด 
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หมวด ๖ 
ระบบความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร 

 ขอ ๑๘ เพื่อสรางใหนักเรียนนายรอยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งทางกาย 

ทางสติปญญา ทางอารมณ ทางนิสัย และทางสังคม อันเปนพื้นฐานในการเปนผูนํา
ทหารและเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําทหารในระดับที่กองทัพบกตองการ หาก

ปรากฏวานักเรียนนายรอยผูใดไมปรับปรุงตัวใหดีขึ้นถึงมาตรฐานที่ตองการ ใหโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลาพิจารณา ใหถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

หมวด ๗ 
คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ 

 ขอ ๑๙ เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชา และการฝกอบรมบมนิสัย อุปนิสัย 

และความมีระเบียบวินัยใหเปนนักเรียนนายรอย ซึ่งอยูในมาตรฐานอันเหมาะสมที่จะ
เปนนายทหารที่ดีในอนาคต จึงกําหนดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑเปนหลัก

ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๙.๑ นักเรียนนายรอยมีคะแนนความประพฤติในรอบปการศึกษาคน

ละ ๒๐๐ คะแนน การกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด การตัดคะแนนความ

ประพฤติในรอบปการศึกษา ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
  ๑๙.๒ ผลการตัดคะแนนความประพฤติ 

     ๑๙.๒.๑ นักเรียนนายรอยผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน
รอยละ ๖๐ หรือ ๑๒๐ คะแนน หากสอบไดใหถือวาสอบตกซ้ําชั้น หากสอบตกซ้ําชั้นให

ถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย  

      ๑๙.๒.๒ นักเรียนนายรอยผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ
เกิน ๒๐๐ คะแนน ใหถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

      ๑๙.๒.๓ คะแนนความประพฤติมีผลตอการไดรับสิทธิตาง ๆ 
ตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

  ๑๙.๓  การลงทัณฑ นอกเหนือจากการตัดคะแนนความประพฤติ

นักเรียนนายรอยที่กระทําผิดวินัยทหารแลว ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะตองพิจารณา
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ลงทัณฑนักเรียนนายรอยที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ ทัณฑที่จะลงทัณฑแกนักเรียน

นายรอยกําหนดเปน ๔ สถาน คือ ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม  กัก  ขัง 
  ๑๙.๔ การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ ใหเปนไปตามที่

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

หมวด ๘ 
รางวัลการศึกษา รางวัลความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร 

รางวัลความประพฤติดีและรางวัลการกีฬา 
 ขอ ๒๐ รางวัลการศึกษา 

    ๒๐.๑ รางวัลการศึกษาประจําชั้น ในการศึกษาแตละชั้นหรือแตละ
สาขาวิชา แบงรางวัลการศึกษาเปน ๒ ประเภท คือ 

     ๒๐.๑.๑รางวัลการศึกษาดีเลิศ ไดรับเหรียญทองคํา 

     ๒๐.๑.๒รางวัลการศึกษาดีมาก ไดรับเหรียญเงิน 
  ๒๐.๒  รางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 

     ๒๐.๒.๑ รางวัลสําหรับผูที่มีผลการศึกษาวิชาทหารเปน
อันดับ ๑ ตลอดหลักสูตรการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 

     ๒๐.๒.๒ รางวัลสําหรับผูที่มีการศึกษาเปนอันดับ ๑ ของแตละ

สาขาวิชา ตลอดหลักสูตรการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
    ๒๐.๓ รางวัลปริญญาตรีเกียรตินิยม เมื่อสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร แบงเปน ๒ ประเภท 
     ๒๐.๓.๑  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

     ๒๐.๓.๒  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 

    ๒๐.๔ หลักเกณฑการใหรางวัล ตามขอ ๒๐ ใหเปนไปตามที่
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

 ขอ ๒๑ รางวัลความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร และรางวัลความ
ประพฤติดี  

     ๒๑.๑ หัวหนานักเรียนนายรอยแตละป ไดรับประกาศนียบัตร และ

การจารึกนาม 
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    ๒๑.๒ นักเรียนนายรอยที่ไดรับการแตงตั้งเปนนักเรียนผูบังคับบัญชา

แตละป ไดรับประกาศนียบัตร 

    ๒๑.๓ นักเรียนนายรอยที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดตลอดหลักสูตร

การศึกษา จากคะแนนความประพฤติ คะแนนพลศึกษา และคะแนนความเหมาะสมใน

การเปนผูนําทหาร ไดรับประกาศนียบัตรและโล 

    ๒๑.๔ นักเรียนนายรอยที่ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติตลอด

หลักสูตรการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตร 

    ๒๑.๕ หลักเกณฑการใหรางวัล ตามขอ ๒๑ ใหเปนไปตามที่

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

 ขอ ๒๒ รางวัลการกีฬา การใหรางวัลนักเรียนนายรอยที่มีความสามารถ

ทางการกีฬา ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

หมวด ๙ 
การถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๒๓  การถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย นักเรียนนายรอย

จะถูกถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย ดังตอไปน้ี 

   ๒๓.๑  ไลออก 
     ๒๓.๑.๑ นักเรียนนายรอยจะถูกไลออก เนื่องจาก 

       ๒๓.๑.๑.๑ กระทําผิดกฎหมายจนถึงตองโทษ

จําคุก เวนแตเปนความผิดฐานประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

       ๒๓.๑.๑.๒ กระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

       ๒๓.๑.๑.๓ ประพฤติเสื่อมเสียแกตนเองหรือทาง

ราชการอยางรายแรงจนโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเห็นสมควรไลออก 

   ๒๓.๒ ใหออก 
     ๒๓.๒.๑ นักเรียนนายรอยจะถูกใหออก เนื่องจาก 

       ๒๓.๒.๑.๑ ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามขอ 

๑๙.๒ 



-๒๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

       ๒๓.๒.๑.๒ ขาดผูปกครองหรือผูรับรอง หรือมี

เหตุทําใหผูปกครองหรือผูรับรองเปนบุคคลไมนาเชื่อถือ หรือไมนาเชื่อวาจะสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได และนักเรียนนายรอยผูน้ันหาผูปกครองหรือผูรับรองใหมไมได 

       ๒๓.๒.๑.๓ เรียนซ้ําชั้น ตามขอ ๑๒ เกินกวา ๑ ป 
       ๒๓.๒.๑.๔ เกิดความพิการทุพพลภาพหรือมี 

โรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได  ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวา

ดวยการรับราชการทหาร 
       ๒๓.๒.๑.๕ ปรากฏวาสวนหนึ่งสวนใดของใบสมัคร

ไมเปนความจริงหรือไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในใบสมัคร 
       ๒๓.๒.๑.๖ ไมปฏิบัติตามพันธะทางการเงินที่ทํา

ไวกับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

       ๒๓.๒.๑.๗ ฝาฝนกฎเกียรติศักดิ์ ตามขอ ๑๗ 
       ๒๓.๒.๑.๘ ขาดความเหมาะสมในการเปนผูนํา

ทหารตามขอ ๑๘ 
       ๒๓.๒.๑.๙ หนีราชการตามประมวลกฎหมาย

อาญาทหาร 

       ๒๓.๒.๑.๑๐ กระทําผิดเกี่ยวกับการประสงคตอ
ทรัพย 

       ๒๓.๒.๑.๑๑ ติดยาเสพติด 
       ๒๓.๒.๑.๑๒ กระทําผิดในกรณีชูสาวจนเสียหาย

หรือประพฤติไดเสียกับหญิงสาวจนถึงขั้นที่วาเปนภริยา 
       ๒๓.๒.๑.๑๓ ทุจริตในการสอบ 

    ๒๓.๒.๒ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปน     

ผูสั่งใหออก 

  ๒๓.๓  ลาออก 
    ๒๓.๓.๑ การลาออกถือวาสมบูรณเมื่อผูปกครองและผูรับรอง

ยินยอมเปนลายลักษณอักษร 
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 *๒๓.๓.๒ ลาออกโดยทางราชการไมเห็นชอบเมื่อผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับเหตุผลในการลาออก นักเรียนนายรอย    
ผูนั้นหรือผูปกครองหรือผูรับรองทั้งหมดหรือแตละคน จะตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายแกทางราชการตามจํานวนปการศึกษาที่เขาเปนนักเรียนนายรอย ในกรณีที่  
มีการเรียนซ้ําชั้นใหรวมถึงปที่ซ้ําชั้นนั้นดวย เปนเงินปละหนึ่งแสนบาท เศษของปคิด
เทียบตามสัดสวน ถาเปนเศษปแรกที่รับมาจากนักเรียนเตรียมทหารใหคิดเต็มป      
เปนเงินจํานวนหนึ่งแสนบาท แลวจึงขออนุมัติใหลาออกได 
     ๒๓.๓.๓ เมื่อผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
พิจารณาแลวเห็นดวยกับเหตุผลที่ลาออก ก็ใหลาออกไดโดยไมเรียกคาเสียหายตามขอ 
๒๓.๓.๒ 
     ๒๓.๓.๔ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เปนผูอนุมัติใหลาออก 
  ๒๓.๔ ถึงแกกรรม 
 *ขอ ๒๔  นักเรียนนายรอยที่ถูกถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียน  
นายรอย ตามขอ ๒๓.๑ หรือขอ ๒๓.๒ นักเรียนนายรอยผูนั้นหรือผูปกครองหรือ        
ผูรับรองทั้งหมดหรือแตละคน ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกทางราชการตาม 
จํานวนปการศึกษาที่เขาเปนนักเรียนนายรอย ในกรณีที่มีการเรียนซ้ําชั้นใหรวมถึงป     
ที่ซ้ําชั้นน้ันดวย เปนเงินปละหนึ่งแสนบาท เศษของปคิดเทียบตามสัดสวน ถาเปนเศษ 
ปแรกที่รับมาจากนักเรียนเตรียมทหารใหคิดเต็มป เปนเงินจํานวนหนึ่งแสนบาท เวนแต
กรณีที่ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เห็นสมควรไมตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหาย 

 ขอ ๒๕ เมื่อไดถอนทะเบียนนักเรียนนายรอยผูใดไปแลว มิใหโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา รับผูนั้นกลับเขาเปนนักเรียนนายรอยอีก 
 ขอ ๒๖ นักเรียนนายรอยผูใดถูกถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียน  
นายรอย เพราะเหตุใดก็ตาม ซึ่งมิใชการปลดพนราชการทหาร ถานักเรียนนายรอยผูนั้น
ไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการแลว แตยังรับราชการไมครบกําหนด ตามกฎหมาย 
วาดวยการรับราชการทหาร ใหผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สงตัว    
ผูน้ันไปรับราชการใน กรม กองทหาร จนกวาจะครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนตอไป 

* ขอ ๒๓.๓.๒ และขอ ๒๔  แกไขโดยระเบียบกองทัพบก วาดวย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ 
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 ขอ ๒๗ นักเรียนนายรอยซึ่งตองพนสภาพความเปนนักเรียนนายรอยดวยการ
ใหออก ตามขอ ๒๓.๒.๑.๒ และขอ ๒๓.๒.๑.๓ หรือลาออก ตามขอ ๒๓.๓ หากทาง
ราชการเห็นสมควรใหกลับเขารับราชการตามขอเสนอของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ก็จะไดการบรรจุเขารับราชการตามกฎกระทรวง ดังนี้ 
  ๒๗.๑ สอบไดตั้งแตชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป  ไดรับการแตงตั้งเปนนายทหาร
สัญญาบัตร 
  ๒๗.๒ สอบไดต่ํากวาชั้นปที่ ๓ ไดรับการแตงตั้งเปนนายทหารประทวน 

หมวด ๑๐ 
การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๒๙ นักเรียนนายรอยที่เจ็บปวย ซึ่งคณะกรรมการแพทยโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา พิจารณาแลวเห็นวา  
           ๒๙.๑ ไมอาจรักษาหายไดทันการศึกษาในปที่เกิดการเจ็บปวยนั้น ให
พักการศึกษาไดไมเกิน ๑ ป เมื่อมีสุขภาพดีแลว  ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา เห็นสมควรใหกลับเขารับการศึกษาใหมตอไป 
  ๒๙.๒ ถาไมอาจรักษาใหหายไดภายใน ๑ ป หรือปวยเปนโรคซึ่งไม
สามารถจะรับราชการทหารได ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร ก็ใหถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

หมวด ๑๑ 
การสําเร็จการศึกษาของนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๓๑ นักเรียนนายรอยที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑที่กําหนด จะไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 
 ขอ ๓๒ นักเรียนนายรอยที่สอบไดชั้นปที่ ๓ และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่
กําหนดจะไดรับประกาศนียบัตร เมื่อจําเปนที่จะตองพนสภาพจากความเปนนักเรียน
นายรอย  
 ขอ ๓๓ การเลือกเหลาและการเลือกที่อยู ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลากําหนดขึ้น โดยพิจารณาจากปจจัยหลัก ดังนี้ 
   ๓๓.๑ ความตองการของทางราชการ 
   ๓๓.๒ ผลการจัดลําดับความสามารถเปนไป ตามขอ ๑๓ 
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   ๓๓.๓ สมรรถภาพทางรางกาย 
   ๓๓.๔ ความสมัครใจ 
 ขอ ๓๔  การแตงตั้งยศแกผูที่สําเร็จการศึกษา นักเรียนนายรอยที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตามขอ ๓๑ และขอ ๓๒ ทางราชการ
จะแตงตั้งยศเปนวาที่รอยตรี ใหไดรับเงินเดือนตามกฎกระทรวง และบรรจุเขารับ
ราชการตามความตองการของทางราชการเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของ
จํานวนปการศึกษาที่เขาเปนนักเรียนนายรอย หากรับราชการไมครบตามที่กําหนด 
นักเรียนนายรอยผูนั้น หรือผูปกครอง หรือผูรับรองทั้งหมด หรือแตละคนตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกทางราชการ ตามจํานวนปที่รับราชการไมครบนั้น ปละ
หาหมื่นบาทเศษของปคิดเทียบตามสัดสวน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตทางราชการ
เรียกรอง 

หมวด ๑๒ 
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ ๓๕ คาประกันทรัพยสินทางราชการ นักเรียนนายรอยจะตองมีเงิน
ประกันทรัพยสินทางราชการตามจํานวนที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
และถานักเรียนนายรอยไดจายเงินจํานวนน้ีไปแลวเทาใดก็ตาม จะตองนําเงินมาเพิ่มเติม
ใหเต็มจํานวนที่กําหนดไวเดิมตลอดเวลาที่เปนนักเรียนนายรอย โดยทางราชการจะคืน
เงินจํานวนนี้ เมื่อนักเรียนนายรอยผูน้ันพนสภาพจากความเปนนักเรียนนายรอย 
 ขอ ๓๖ คาบํารุงทั่วไป นักเรียนนายรอยจะตองเสียคาบํารุงกิจการภายใน
โรงเรียนที่นักเรียนไดใชประโยชนตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
 ขอ ๓๗ คาเสียหายเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณการศึกษา ตํารา และสิ่งของซึ่งทาง
ราชการจายใหนักเรียนนายรอยยืมเพื่อใชการศึกษา เมื่อนักเรียนนายรอยหมดความ
จําเปนที่จะตองใชแลวใหนําสงคืน หากทําสูญหายหรือเสียหายจะตองชดใชเงินตาม
ราคาที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
 ขอ๓๘ การเรียกคืนสิ่งของและอุปกรณการศึกษาเมื่อพนสภาพจากความเปน
นักเรียนนายรอยใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเรียกคืนสิ่งของอุปกรณการศึกษา
และทรัพยสินของทางราชการที่ยังไมหมดอายุถาไมสามารถสงคืนใหครบถวน  นักเรียน
นายรอยผูนั้นหรือผูปกครองหรือผูรับรองทั้งหมด หรือแตละคนจะตองชดใชเงินแก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเทากับราคาสิ่งของที่ขาดจํานวนไปนั้น 
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 ขอ ๓๙ สิ่งของที่นักเรียนนายรอยจะตองจัดหาเองนอกจากที่ทางราชการได
จายใหนักเรียนนายรอยมีหนาที่จัดหาสิ่งของเครื่องใชเพิ่มขึ้นเองตามที่โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลากําหนด   
 ขอ ๔๐ การแตงตั้งและบรรจุเจาหนาที่ตางๆ ในโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งปฏิบัติหนาที่ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอยจะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาหรือสถาบันการศึกษาวิชาทหาร
ซึ่งเทียบเทาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ขอ ๔๑ ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาพิจารณาจัดสงเจาหนาที่หรือ
นักเรียนนายรอยไปฝกศึกษา ประชุมสัมมนาหรือดูงานตามหนวยหรือสถาบันอื่น ๆ ทั้ง
ในและนอกประเทศได ทั้งนี้โดยไดรับอนุมัติจากกองทัพบก 
 ขอ ๔๒ บรรดาขอผูกพันหรือสัญญาระหวางทางราชการกับนักเรียนนายรอย 
หรือบุคคลภายนอก ซึ่งมีอยูกอนใชระเบียบนี้ ใหคงใชตามขอผูกพันหรือสัญญานั้น 
 ขอ ๔๓ ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีสิทธิและอํานาจ ดังนี้ 
   ๔๓.๑ เชิญหรือจางผูทรงคุณวุฒิทําการสอน บรรยาย หรือฝกใหแก
นักเรียนนายรอยและเจาหนาที่ตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามที่ทาง
ราชการกําหนด 
   ๔๓.๒ จัดทําเอกสาร หลักฐานรับรองการศึกษาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับนักเรียนนายรอย 
   ๔๓.๓ กําหนดระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม แต
ตองไมขัดกับระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
             (ลงชื่อ) พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 
                                                                   ( สุรยุทธ  จุลานนท) 
                              ผูบัญชาการทหารบก 
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ตอนที่ ๓ 

 
ระบบและระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

  ระบบการปกครอง     
        หลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาพ.ศ.๒๕๕๘ (๕ ป) 
  ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษา 
            และการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการคัดเลือก 
            นนร.ชั้นปที่ ๑ ไปศึกษาตอตางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการคัดเลือก 
            นนร.ชั้นปที่ ๕ ไปศึกษาตอตางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  การคัดเลือกหัวหนาตอน 
  การเลือกเหลาและสังกัดเมื่อสําเร็จการศึกษา 
  ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาวาดวยการตัด 
           คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย  
           พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
         - เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย 
    - ตารางการกาํหนดทัณฑนักเรียนนายรอย 
  เกณฑการคิดอักษรระดับจากคะแนนความประพฤติของ นนร. 
        ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยระบบ 
             เกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๑ 
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ระบบและระเบียบ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
 

ระบบการปกครอง 
 ๑.  ชวงการบังคับบัญชา 
  ชวงการบังคับบัญชาในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และในกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนไปตามการจัด

หนวย ซึ่งกลาวไวแลวในตอนที่ ๑  

      ๒.  สายการบังคับบัญชา 
๒.๑  ผูบังคับบัญชาโดยตรงของนักเรียนนายรอย คือ ผูบังคับหมวดของนักเรียน

นายรอย 
 ๒.๒  ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของนักเรียนนายรอย คือ 

 ๒.๒.๑ ผูบังคับกองรอย 

 ๒.๒.๒ ผูบังคับกองพัน 
 ๒.๒.๓ ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ๒.๒.๔ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๒.๒.๕ ผูบัญชาการทหารบก 

 ๒.๒.๖ ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
 ๒.๒.๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 ๓.  นักเรียนผูบังคับบัญชา 
 เพื่อใหนักเรียนนายรอยไดฝกการปกครองบังคับบัญชา โรงเรียนจะแตงตั้ง

นักเรียนนายรอยชั้นปสู งสุด  เปนนักเ รียนผูบั งคับบัญชา ทําหนาที่ เปนผูชวย

ผูบังคับบัญชาในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย และดําเนินงานในดาน
ธุรการตาง ๆ ภายในหนวยที่มอบหมายให 
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หลักสูตร 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๕๘(๕ ป) 

 

ภาควิชาการ 
๑.  ความรูพื้นฐานที่สําคัญสําหรับคุณลักษณะทีต่องการ : ความรูทั่วไป  

                ๑.๑  ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อฝกใหสามารถ  
สื่อความหมายไดอยางชัดเจนทั้งดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร สามารถแถลง 
ความคิดเห็นตางๆ ไดอยางเฉลียวฉลาด และสามารถติดตอสังสรรคกับบุคคลทั่วไปได 
 ๑.๒ ดานสังคมศาสตร ไดแก วิชากฎหมาย ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร 
การปกครองความสัมพันธระหวางประเทศ รวมทั้งพื้นฐานอารยธรรมไทย เพื่อใหมี
ความเขาใจในประชาชน หนาที่และบทบาทของทหารในสังคมระบอบประชาธิปไตย 
และรอบรูถึงปญหาที่ประเทศชาติกําลังเผชิญอยู 
 ๑.๓ วิทยาศาสตรพื้นฐาน เพื่อฝกใหนําไปใชความคิดและพูดไดอยาง
ถูกตอง สามารถหาเหตุผลและเขาใจ สอบสวน วิเคราะห และนําไปใชประโยชนใน
การศึกษาวิชาการขั้นสูงตอไป 

 ๑.๔ พลศึกษา เพื่อใหรูหลักการเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย และการกีฬา 
สามารถพัฒนาความแข็งแรงของรางกายและความสามารถในทางกีฬาใหแกตนเองและ
สามารถพัฒนาสมรรถภาพรางกายและกิจกรรมกีฬาใหแกกําลังพลในหนวยของตนได 

 ๒. วิชาเฉพาะสาขา   
  ใหนักเรียนนายรอยมีโอกาสเลือกศึกษาไดในสาขาที่ตนชอบและถนัด   
เพื่อใหมีความรูในดานวิทยาศาสตรประยุกตหรือวิศวกรรม ใหสามารถพิจารณาปญหา
ธรรมดาสามัญและแกไขขอขัดของในเรื่องวิศวกรรมของเหลาไดและมีพื้นฐานความรู
อยางเพียงพอสําหรับศึกษาขั้นสูงเพิ่มเติมตอไปในแขนงตาง ๆ  โดยเฉพาะเมื่อทาง
ราชการตองการได มีทั้งสิ้น ๘ สาขาวิชา  จะเปดสาขาวิชาตามที่นักเรียนนายรอยเลือก
ในแตละปการศึกษา 

 ๒.๑  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มี ๕ สาขาวิชา 
  ๒.๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
        ๒.๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
  ๒.๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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  ๒.๑.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

  ๒.๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ 

  ๒.๒ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มี  ๒  สาขาวิชา 

  ๒.๒.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  ๒.๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ๒.๓  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มี  ๑  สาขาวิชา 
        - สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 

 ๓. วิชาเลือกเสรี เพื่อใหนักเรียนนายรอยมีโอกาสเลือกศึกษาเพิ่มเติมตามที่
สนใจ 

ภาควิชาทหาร 

๑. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    ๑.๑  เพื่อใหนักเรียนนายรอยมีความรูวิชาทหาร ความสามารถเปนผูนํา

หนวยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ๑.๒ เพื่อใหนักเรียนนายรอยมีความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือกรับราชการ

อยางกวาง ๆ ที่จําเปนตอการรับราชการในชวงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาตอ
เพิ่มเติมจากโรงเรียนของเหลาสายวิทยาการ 

๒. แนวทางการจัดการฝกศึกษา 
    จัดใหมีการศึกษาวิชาทหารในภาคการศึกษาและการฝกภาคสนามของ

นักเรียนนายรอยแตละชั้นป เปนวิชาพื้นฐานบังคับที่นักเรียนนายรอยทุกคนตองเขา   

รับการศึกษา โดยกําหนดความมุงหมายในการฝกและศึกษา ดังนี้  
 ๒.๑ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑  ฝกและศึกษาวิชาทหารเบื้องตนในระดับ

บุคคล ความมุงหมายเพื่อสรางขีดความสามารถเปนบุคคล 
 ๒.๒ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๒ ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับหัวหนา

ชุดยิงและผูบังคับหมู ความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยทหาร

ระดับหัวหนาชุดยิงและผูบังคับหมูปนเล็ก และเพิ่มเติมดวยความรูของทหารปนใหญ
สนามและทหารปนใหญตอสูอากาศยาน 



-๓๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๒.๓ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๓  ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับผูบังคับ

หมวด ความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยระดับหมวด 
วิทยาการแขนงอ่ืน ๆ และความรูที่จําเปนในการปฏิบัติการทางทหาร 
 ๒.๔ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ ฝกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จําเปน
สําหรับผูนําหนวยและวิทยาการแขนงอื่น ๆ ความมุงหมายเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ 
เหลาสนับสนุนการชวยรบ ประวัติศาสตรการสงครามของไทยและสากล การปฏิบัติการ
พิเศษ และมีความรูความสามารถในการนําหนวยทหารขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ฝกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่
จําเปนอื่น ๆ ในการรับราชการ การดูงาน การฝกปฏิบัติงานตามหนาที่และการฝก
เพิ่มเติมพิเศษสําหรับผูบังคับหนวย ความมุงหมายเพื่อใหมีความรูในเรื่องที่จําเปนอื่น ๆ 
ในการรับราชการในชวงแรกและเพิ่มเติมความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือกรับราชการ
อยางกวาง ๆ ใหมีความรูพื้นฐานในการศึกษาตอเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหลาสาย
วิทยาการ 

ภาคการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

 เปนการฝกสอน อบรมและปลูกฝงนิสัย อุปนิสัย วินัย จิตวิทยาและ 
การนําทหาร พลศึกษา วิชาทหารเบื้องตน ทั้งในระหวางภาคการศึกษาและภาคฝก    
ซึ่งสอดแทรกอยูตลอดเวลา ดวยระเบียบปฏิบัติประจํา ระบบตาง ๆ เชน ระบบนักเรียน
ใหม ระบบนักเรียนอาวุโส ระบบเกียรติศักดิ์ เปนตน  อีกทั้งกิจกรรมเสริมสราง
คุณลักษณะผูนําเพื่อพัฒนาในความสามารถในการใชจิตวิทยาในการเปนผูนําและ
ความสามารถในการเปนครูทหาร มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สามารถ
ตัดสินใจไดอยางเด็ดเดี่ยวในภาวะคับขัน มีพื้นฐานของการดํารงความตอเนื่อง ในการ
พัฒนาในฐานะผูนําองคกรทางทหาร มีความมุงมั่นตอความรับผิดชอบตามภาวะผูนําที่
สูงขึ้น เปนผูมีมารยาท รูกาลเทศะ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในคุณคาที่สําคัญ
ของทหารอาชีพ 

๑.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก (ประเภท ก) ของกองทัพบกที่พรอม
ดวยคุณลักษณะดังนี้ 
 ๑.๑ มีคุณลักษณะผูนําและมีความรูทางดานการนําทหาร 
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 ๑.๒ มีความรู และความชํานาญในการเปนครูทหารสามารถฝกวิชา
ทหารเบื้องตนและอบรมทหารได พรอมทั้งมีความรูในแบบธรรมเนียมทหาร 
 ๑.๓ มีความรูทางดานจิตวิทยา 
 ๑.๔ มีรางกายแข็งแรง และมีจิตใจที่แข็งแกรงสามารถอดทนตอความ
ยากลําบากได 
 ๑.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมของผูนํา มีความรับผิดชอบสูง 
 ๑.๖ มีความรูทางดานการกีฬา 

 ๒.   แนวทางการจัดการศึกษา แบงเปน ๓ สวน ดังนี้  

 ๒.๑ หมวดวิชาจิตวิทยาและการนําทหาร เปนวิชาที่ทําการฝกศึกษา
ตามหลักสูตร คิดเปนหนวยกิต บังคับศึกษาจํานวน ๙ หนวยกิต จัดการศึกษาในภาค
การศึกษา โดยกองจิตวิทยาและการนําทหาร กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ๒.๒ หมวดวิชาพลศึกษา  เปนวิชาที่ทําการฝกศึกษา ตามหลักสูตรคิด
เปนหนวยกิต บังคับศึกษา จํานวน ๑๐ หนวยกิต และจัดการศึกษาในภาคการศึกษา 
โดยกองการพลศึกษา กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 
 ๒.๓  หมวดวิชาการปกครองบังคับบัญชา เปนวิชาที่ฝกศึกษาเพิ่มเติม
จากหลักสูตร โดยสอดแทรกอยูในระหวางภาคการศึกษา ภาคการฝก และในหวงปด
ภาคการศึกษา กําหนดเปนชั่วโมงที่นักเรียนนายรอยตองเขารับการฝกศึกษาในแตละป
การศึกษาไมนอยกวา ๑๖๖ ชั่วโมง ดําเนินการจัดการฝกศึกษา โดยกองพันนักเรียน
นายรอย กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ประกอบดวย 
  ๒.๓.๑ วิชาการฝกทหารเบื้องตน  จํานวนชั้นปละ ๙๐ ชั่วโมง 
  ๒.๓.๒ วิชาแบบธรรมเนียม     จํานวนชั้นปละ ๓๐ ชั่วโมง 
  ๒.๓.๓ วิชาจริยธรรมของผูนํา     จํานวนชั้นปละ ๑๖ ชั่วโมง 
  ๒.๓.๔ วิชาการเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย  
   จํานวนชั้นปละ ๓๐ ชั่วโมง 
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  ๓. แนวทางการจัดการศึกษาแตละชัน้ป  
  ๓.๑ แนวทางการจัดการศึกษา ชั้นปที่ ๑ 
      PC 1101 จิตวิทยาเบื้องตน 
      PE 1001 พลศึกษา 1     PE 1002 พลศึกษา 2 
      การฝกทหารเบื้องตน 1    แบบธรรมเนียม 1 
      จริยธรรมของผูนํา 1      การเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย 1 
  ๓.๒ แนวทางการจัดการศึกษา ชั้นปที่ ๒ 
     PE 2003 พลศึกษา 3     PE 2004 พลศึกษา 4 
     การฝกทหารเบื้องตน 2    แบบธรรมเนียม 2 
     จริยธรรมของผูนํา 2      การเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย 2 
  ๓.๓ แนวทางการจัดการศึกษา ชั้นปที่ ๓   
     PC 3102จิตวิทยาสังคม  PC 3201 การนําทหาร 
     PE 3005 พลศึกษา 5     PE 3006 พลศึกษา 6 
     การฝกทหารเบื้องตน 3   แบบธรรมเนียม 3 
     จริยธรรมของผูนํา 3       การเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย 3 
  ๓.๔ แนวทางการจัดการศึกษา ชั้นปที่ ๔ 
     PC 4103 จิตวิทยาในการปกครอง   PC 4301 ครูทหาร 
     PE 4007 พลศึกษา 7     PE 4008 พลศึกษา 8 
     การฝกทหารเบื้องตน 4   แบบธรรมเนียม 4 
     จริยธรรมของผูนํา 4      การเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย 4 
  ๓.๕ แนวทางการจัดการศึกษา ชั้นปที่ ๕ 
     PC 5104 จิตวิทยาประยุกต 
     PE 5009พลศึกษา 9       PE 5010พลศึกษา 10 
     การฝกทหารเบื้องตน 5   แบบธรรมเนียม 5 
     จริยธรรมของผูนํา 5       การเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย 5 
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ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
           โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย ใหมีความเหมาะสม 
ทันสมัย สอดคลองกับนโยบายกองทัพบก จึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้  

ฯลฯ 
 ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกนักเรียนนายรอยที่เขารับการฝก ศึกษา และ
อบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ฯลฯ 
หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 ขอ ๖  เพื่อใหบรรลุภารกิจ การฝก ศึกษา และอบรมแกนักเรียนนายรอย     
จึงใชระบบการศึกษาแบบชั้นป โดยหนึ่งปการศึกษา ประกอบดวย ๒ ภาคการศึกษา    
และ ๑ ภาคการฝก ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 
    ๖.๑ นักเรียนนายรอยทุกนายตองศึกษารายวิชาที่กําหนดไว ใน
แนวทางการศึกษาของแตละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

      ๖.๒ นักเรียนนายรอยที่ศึกษาผานเกณฑที่กําหนดครบทุกรายวิชา 
ตลอดปการศึกษาและไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาเกณฑที่กําหนด จะได
เลื่อนชั้นสูงขึ้น 

 ๖.๓ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษารายวิชาใด ไมผานเกณฑที่
กําหนด สามารถขอสอบปรับอักษรระดับไดในเวลาที่กําหนด 

 ขอ ๗ การจัดภาคการศึกษา ใหกระทําดังนี้ 
    ๗.๑ ภาคการศึกษา แบงเปนภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษา   
ที่ ๒ โดยแตละภาคการศึกษา มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

 ๗.๒  ภาคการฝก มีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห หรือมีชั่วโมงการ
ฝกรวมเทียบเทา ๘ สัปดาห 
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 ขอ ๘  การนับหนวยกิตใหยึดถือแนวทางตอไปน้ี 
 ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาการศึกษาในหองเรียน ๑ ชั่วโมงตอ

สัปดาห ตลอดภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
 ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาปฏิบัติ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

ตลอดภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
 ๘.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลา ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงตอ

สัปดาห ตลอดภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
 ๘.๔ การนับหนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลานอยกวา 

๑๕ สัปดาห ใหนับจํานวนชั่วโมงตามสัดสวน โดยยึดถือวิธีการนับหนวยกิตจาก
ระยะเวลา ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห เปนหลัก 
 ขอ ๙ การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนน
เฉลี่ย ใหกระทําดังตอไปน้ี 
  ๙.๑ การกําหนดอักษรระดับและระดับคะแนน ใหใชขอกําหนดตอไปน้ี 
 ผลการศึกษา  อักษรระดับ  ระดับคะแนน 
  ดีเลิศ                                A ๔.๐ 
  ดีมาก                               B+ ๓.๕ 
  ดี                                     B  ๓.๐         
  คอนขางดี                         C+ ๒.๕ 
  พอใช                            C ๒.๐  
  ออน     D+ ๑.๕ 
  ออนมาก  D ๑.๐ 
  ตก    F ๐.๐ 
  ไมสมบูรณ  I - 
  ถอนตัว  W - 
  รวมฟง  AU - 
  ผาน  P - 
  ไมผาน  N   - 
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  ๙.๒ การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ใหใชสูตรในการคํานวณดังตอไปนี้ 
           คะแนนคุณภาพ = ระดับคะแนน X จํานวนหนวยกิต 
           ระดับคะแนนเฉลี่ย =  ผลรวมของคะแนนคุณภาพ 
                     ผลรวมของจํานวนหนวยกิต 
  ๙.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนน
เฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในปการศึกษานั้น 
  ๙.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนน
เฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในปการศึกษานั้น 
  ๙.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณ
จากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาตั้งแตเริ่มตนการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวด ๒ 
การจัดการศึกษา 

 ขอ ๑๐ ในดานการบริหารการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารการ 
ศึกษาตามระบบและหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหไดมาตรฐาน 
โดยใหยึดถือแนวทางตอไปน้ี 

 ๑๐.๑ จัดแบงนักเรียนนายรอยเพื่อการฝก ศึกษาและอบรมออกเปน 
๕ ชั้นป โดยในแตละชั้นปใหจัดแบงออกเปนชั้นตอนเรียน ตอนละไมเกิน ๒๐ นาย 

 ๑๐.๒ การจัดแบงชั้นตอนเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนนายรอย 
เกินกวา ๒๐ นาย จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 

 ๑๐.๓ การรวมชั้นตอนเรียนหรือแยกชั้นตอนเรียน โดยที่มีนักเรียน
นายรอยเกินกวาหรือนอยกวา ๒๐ นาย  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ
สวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษา
พระองค ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๔ การจัดนักเรียนนายรอยเขาชั้นเรียนเพื่อทําการฝก ศึกษา 
และอบรม จะตองดําเนินการใหเปนไปตามเวลาที่ไดกําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา 
และอบรม ประจําวันอยางเครงครัด 



-๔๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๑๐.๕ การตรวจโรคประจําวันตามปกติของนักเรียนนายรอย ให
ดําเนินการกอนหรือหลังตารางการฝก ศึกษา และอบรม ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
นายรอยพระจุลจอมเกลา  

 ๑๐.๖ การนํานักเรียนนายรอยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ 
สมควรกระทําในสัปดาหการดูงานที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษาประจําป ของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๑๐.๗ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ใหแกนักเรียนนายรอย หรือการ
นํานักเรียนนายรอยไปรวมในกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่มีผลเสียตอเวลาการฝก ศึกษา  
และอบรมของนักเรียนนายรอย จะกระทําไดตอเมื่อมีความจําเปนที่สําคัญและเรงดวน 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และใหหนวยงานที่
รับผิดชอบจัดเวลาการฝก ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมใหแกนักเรียนนายรอย 

 ๑๐.๘ การจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ใหแกนักเรียนนายรอยหรือการ
นํานักเรียนนายรอยไปรวมกิจกรรมพิเศษตาง ๆ กอนการสอบประจําภาคการศึกษา
หนึ่งสัปดาห และในระหวางการสอบประจําภาคการศึกษา จะกระทําไดตอเมื่อ มีความ
จําเปนที่สําคัญและเรงดวน ใหอยู ในดุลยพินิจของผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย      
พระจุลจอมเกลาและใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดเวลาการฝก ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม
ใหแกนักเรียนนายรอย 
 ขอ ๑๑ ในดานการใหการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการให
เปนไปตามระบบการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่
กําหนดไวอยางเครงครัด โดยใหยึดถือแนวทางตอไปน้ี 

   ๑๑.๑ จัดเตรียมตําราและอุปกรณการสอน รวมทั้งจัดทํากําหนด 
การสอน ตารางสอน ตารางการฝก ศึกษา และอบรม ที่สอดคลองกับหลักสูตรของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในสวนที่รับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุกรายวิชา 
ใหแลวเสร็จกอนเปดภาคการศึกษา 

 ๑๑.๒ การจัดตารางสอนตามปกติสําหรับหนึ่งรายวิชาภาคทฤษฎี 
สมควรจัดไมเกินวันละหนึ่งคาบ คาบละไมเกิน ๙๐ นาที และหากตองใชเวลาสอนเกิน
กวาหนึ่งคาบตอหนึ่งสัปดาห ใหเวนระยะหนึ่งวันเปนอยางนอยสําหรับรายวิชานั้น
ยกเวนรายวิชาที่มีความจําเปนใหอยู ในดุลยพินิจของผูอํานวยการสวนการศึกษา 
ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ที่
รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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 ขอ ๑๒  ในดานการฝกศึกษาของนักเรียนนายรอย ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการใหนักเรียนนายรอยเขารับการฝก ศึกษา และอบรม ตามระบบการศึกษา และ
หลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอยางเครงครัด โดยใหยึดถือแนวทาง
ตอไปน้ี 

 ๑๒.๑ ใหนักเรียนนายรอยทุกนาย เขารับการฝก ศึกษา และอบรม
ตรงตามเวลาที่กําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม 

 ๑๒.๒ ใหนักเรียนนายรอยทุกนายมีชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรม 
อยางนอยรอยละ๘๐ ของจํานวนชั่วโมงในแตละรายวิชาที่ไดกําหนดไวในตารางการฝก 
ศึกษาและอบรม 

 ๑๒.๓ นักเรียนนายรอยที่มีชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ ตามขอ ๑๒.๒ ไมมีสิทธิเขาสอบประจําภาคการศึกษา และใหไดอักษร
ระดับ F หรือ N ในรายวิชานั้น 

 ๑๒.๔ การนับชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรม ตามขอ ๑๒.๒ ให
นับตามจํานวนชั่วโมงที่นักเรียนนายรอยไดฝก ศึกษา และอบรมจริง ยกเวน นักเรียน
นายรอยที่ขาดการฝก ศึกษา และอบรม เนื่องจากไปราชการตามที่ไดรับอนุมัติจาก       
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และใหหนวยงานที่รับผิดชอบแจงให
อาจารยผูสอนทราบลวงหนากับทั้งประสานงานใหมีการสอนเพิ่มเติม 

หมวด ๓ 
การวัดผลการศึกษา 

 ขอ ๑๓  การสอบเพื่อใชวัดผลการศึกษา ใหดําเนินการดังนี้  
 ๑๓.๑  การสอบโดยอาจารย  เปนการวัดผลในบางบทเรียนหรือ

การวัดผลจากการทําแบบฝกหัด และ/หรืองานมอบอื่นๆ ที่กําหนดขึ้นโดยอาจารย
ผูสอน เพื่อใหนักเรียนนายรอยมีความพรอมในการศึกษาอยูตลอดเวลา คะแนนจากการ
สอบโดยอาจารยตองไมเกินหน่ึงในหาของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชาน้ัน 
    ๑๓.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากที่ได
ศึกษาตามบทเรียนไปไดระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติใหมีการสอบระหวางภาคการศึกษา
อยางนอยหนึ่งครั้งในหนึ่งภาคการศึกษา และกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบการ
สอนรายวิชาน้ัน คะแนนจากการสอบระหวางภาคการศึกษา ตองไมเกินสองในหาของ
คะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชาน้ัน 
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    ๑๓.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากที่ได
ศึกษาบทเรียนจนจบภาคการศึกษา และกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
สอนรายวิชาน้ัน  คะแนนจากการสอบประจําภาคการศึกษาตองไมต่ํากวาสองในหาของ
คะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชาน้ัน 
 ขอ ๑๔ นักเรียนนายรอยที่มิไดเขาสอบตามกําหนด จะตองเสนอรายงานแจง 
วัน เวลา และรายวิชาที่มิได เขาสอบตามกําหนด พรอมดวยเหตุผลและหลักฐาน
ประกอบตออาจารยผูสอนภายในหาวันทําการ นับตอจากวันที่สอบวิชานั้น เพื่อขอรับ
การอนุมัติใหสอบในวิชาที่มิไดเขาสอบตามกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาขาดสอบ และไดรับ
คะแนนเปนศูนยจากการสอบครั้งนั้น 
 ขอ ๑๕  การอนุมัติใหนักเรียนนายรอยที่ไมไดเขาสอบตามกําหนด ไดมีสิทธิ
สอบใหกระทําดังนี้ 

 ๑๕.๑ การสอบโดยอาจารย พิจารณาอนุมัติใหสอบโดยอาจารยผูสอน
รายวิชานั้น 

 ๑๕.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติใหสอบโดย
ผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๕.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติใหสอบโดย
ผูอํานวยการสวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียน
นายรอยรักษาพระองค ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ขอ ๑๖ การแจงผลการสอบสําหรับการสอบโดยอาจารยและการสอบระหวาง
ภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนแจงคะแนนใหนักเรียนนายรอยทราบภายในหาวันทําการ
นับจากวันสุดทายที่สอบ สําหรับการสอบประจําภาคการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
แจงคะแนนใหนักเรียนนายรอยทราบภายในสามวันทําการ นับจากวันสุดทายของการ
สอบประจําภาคการศึกษานั้น หากนักเรียนนายรอยมีขอสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลการ
ตรวจขอสอบ สามารถขอดูใบตอบปญหาของตนจากอาจารยผูสอนไดทันทีที่ไดรับทราบ
คะแนน 
 ขอ ๑๗  การรายงานผลการสอบ ใหกระทําดังนี้ 

  ๑๗.๑ การสอบโดยอาจารย ใหอาจารยผูสอนจัดทําบัญชีรวบรวม
คะแนนจากการสอบโดยอาจารยทุกครั้งเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
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 ๑๗.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนรายงานผล
การสอบในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารยและ
การสอบระหวางภาคการศึกษาที่มีอยูจนถึงขณะนั้นทั้งหมดผานหนวยงานที่ตน     
สังกัดอยูไปยังสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
เพื่อใหนักเรียนนายรอยไดทราบสถานภาพการศึกษาของตนเองในรายวิชานั้น โดย
ประกาศใหทราบภายในหาวันทําการ นับจากวันที่มีการสอบ 

 ๑๗.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนรายงานผล
การสอบในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย การ
สอบระหวางภาคการศึกษาและการสอบประจําภาคการศึกษา รวมกันตลอดภาค
การศึกษา ผานหนวยงานที่ตนสังกัดอยู ไปยังสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรม
นักเรียนนายรอย รักษาพระองค เพื่อสงตอไปยังแผนกสถิติและประเมินผล ภายใน   
สามวันทําการ นับจากวันที่มีการสอบ 

 ๑๗.๔ การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับและระดับ
คะแนนเฉลี่ย ประจําภาคการศึกษา ใหกองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา เปนผูดําเนินการภายในสองวันทําการ นับจากวันที่ไดรับรายงานผล
การสอบจากสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
 ขอ ๑๘ การสอบปรับอักษรระดับ ใหปฏิบัติดังนี้ 
     ๑๘.๑  นักเรียนนายรอยที่มีอักษรระดับในรายวิชาต่ํากวา C ใหมีสิทธิ
สอบปรับอักษรระดับไดสองครั้งในหนึ่งปการศึกษา 
   ๑๘.๒ นักเรียนนายรอยจะตองเสนอรายงานถึงผูอํานวยการ        
สวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค ภายในระยะเวลาที่กําหนด ระบุวิชาที่ประสงคจะสอบปรับอักษรระดับตาม
ความสมัครใจ สําหรับผูที่ไดอักษรระดับต่ํากวา C และบังคับสําหรับผูที่ไดรับอักษร
ระดับ F หรือ N 
   ๑๘.๓ ถาผลการสอบปรับอักษรระดับไดดีขึ้น ใหปรับเปนอักษร
ระดับสูงขึ้นจากอักษรระดับเดิม แตไมสูงกวาอักษรระดับ C ถาผลการสอบปรับอักษร
ระดับไมดีขึ้นใหคงสภาพอักษรระดับเดิม 
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   ๑๘.๔ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ใหดําเนินการสอนทบทวน
และสอบปรับอักษรระดับ ภายใน ๓ สัปดาห หลังภาคการศึกษาน้ัน ๆ  
   ๑๘.๕ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ หลังภาคการฝก มีระยะ 
เวลาประมาณ ๔ สัปดาห เปนชวงปดภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับนักเรียนนายรอยที่
สอบผานเกณฑที่กําหนดทุกรายวิชาและสอบผานวิชาทหารในภาคการฝก หรือเปนชวง
ปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ สําหรับนักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาไมผานเกณฑที่
กําหนดทั้งปการศึกษา หรือเปนชวงปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ สําหรับ
นักเรียนนายรอยที่ไมผานวิชาทหารในภาคการฝก ยกเวนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ซึ่ง
เปนชั้นสูงสุดของหลักสูตร ใหดําเนินการสอบภายใน ๒ สัปดาห หลังจากสอบปรับ
อักษรระดับครั้งที่ ๑ ของภาคการศึกษาที่ ๒ 
   ๑๘.๖ นักเรียนนายรอยที่ไดเสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไวแลว 
จะตองศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสอบปรับอักษรระดับ โดยใหสวนการศึกษาสวนวิชาทหาร 
หรือกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค จัดการสอนทบทวนใหกอนการสอบปรับ
อักษรระดับ 

 ขอ ๑๙  การเลื่อนชั้นปการศึกษา นักเรียนนายรอยจะไดรับการพิจารณา    
ใหเลื่อนชั้นปการศึกษาสูงขึ้น โดยจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนด        
ดังตอไปน้ี 

 ๑๙.๑ สอบผานทุกรายวิชาที่ไดกําหนดไวในแนวทางการศึกษาของ 
แตละชั้นปการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยที่ไมมีผล
การศึกษารายวิชาใดไดอักษรระดับ F และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นปตาง ๆ ดังนี้ 
  - ชั้นปที่ ๑ เลื่อนชั้นขึ้นชั้นปที่ ๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๗๕ ขึ้นไป 
  - ชั้นปที่ ๒ เลื่อนชั้นขึ้นชั้นปที่ ๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๕ ขึ้นไป 
  - ชั้นปที่ ๓ เลื่อนชั้นขึ้นชั้นปที่ ๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๙๕ ขึ้นไป 

- ชั้นปที่ ๔ เลื่อนชั้นขึ้นชั้นปที่ ๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป 
- สําเร็จการศึกษาชั้นปที่ ๕       ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป 

   ๑๙.๒ สอบผานวิชาทหารในภาคการฝกที่ไดกําหนดไวในแตละชั้นป
การศึกษา โดยมีผลการศึกษาไมต่ํากวาอักษรระดับ C หรือ P 
   ๑๙.๓ ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินรอยละ ๖๐ ในแตละปการ 
ศึกษา 
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 ขอ ๒๐ นักเรียนนายรอยที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ ๑๙ หลังจากสอบ

ปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ แลว  จะตองเรียนซ้ําชั้นในปการศึกษาเดิม และหากเคยเรียน

ซ้ําชั้นในปการศึกษาเดิมมากอน ใหถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนนายรอย  

 ขอ ๒๑ นักเรียนนายรอยที่เรียนซํ้า 

    ๒๑.๑ สามารถของดเรียนซ้ําในรายวิชาที่สอบไดอักษรระดับ B     

ขึ้นไป ยกเวนวิชาทหารในภาคการฝก 

  ๒๑.๒ ตองเรียนซํ้าในรายวิชาที่มีอักษรระดับต่ํากวา B ทั้งหมด ตาม

ตารางการศึกษาปกติ และใหถือเสมือนวายังมิเคยไดรับการศึกษาในรายวิชานั้นมากอน 

ยกเวนกรณีตามขอ ๒๑.๑ และในเวลาวางที่เหลือใหสวนการศึกษาสวนวิชาทหาร หรือ

กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค จัดการสอนในรายวิชาที่เห็นวาเหมาะสม 

  ๒๑.๓ ในแตละภาคการศึกษา ตองเขารับการศึกษาในรายวิชาที่เปด

ทําการสอนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

  ๒๑.๔ ตองเขารับการฝกภาคสนามในทุกภาคการฝกตามระยะเวลาที่

กําหนด สําหรับวิชาที่จะทําการฝก ใหสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

กําหนดใหเหมาะสมตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ขอ ๒๒ การศึกษาไมสมบูรณ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาไมสมบูรณใน

บางรายวิชาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย ใหบันทึกผลการศึกษารายวิชาน้ันๆ ดวยอักษรระดับ I

และดําเนินการทําใหการศึกษาสมบูรณ พรอมทั้งเปลี่ยนอักษรระดับ Iเปนอักษรระดับ

อื่นตามความสามารถ กอนการพิจารณาใหเลื่อนชั้นปการศึกษา หากไมสามารถ

ดําเนินการไดทันใหใชคะแนนที่มีอยูเปนเกณฑในการพิจารณาเปลี่ยนอักษรระดับ I เปน

อักษรระดับอื่นตามความเหมาะสม 

 ขอ ๒๓  การพักการศึกษา นักเรียนนายรอยที่เจ็บปวยไมสามารถศึกษาตลอด

ปการศึกษา และผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอนุมัติใหพักการศึกษา

ได ใหบันทึกผลการศึกษาทุกรายวิชาในปการศึกษานั้น ดวยอักษรระดับ W  และใหถือ

เสมือนวายังมิไดศึกษารายวิชาน้ัน ๆ 
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หมวด ๔ 
การบันทึกผลการศึกษา 

 ขอ ๒๔ การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนนายรอยใหกระทําเปน ๒ ลักษณะ 
ดังนี้ 
   ๒๔.๑ การบันทึกผลการศึกษาครั้งแรก เปนการบันทึกผลการศึกษา
ที่นักเรียนนายรอยไดรับกอนสอบปรับอักษรระดับ 
   ๒๔.๒ การบันทึกผลการศึกษาครั้งสุดทาย เปนการบันทึกผล
การศึกษาที่นักเรียนนายรอยไดรับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 

 ขอ ๒๕  ผลการศึกษาครั้งแรกในขอ ๒๔.๑ ใหใชในการพิจารณาเพื่อสิทธิ  
ตาง ๆ เชน การจัดตอนเรียน การใหรางวัล การแตงตั้งหัวหนาตอน การไปศึกษาตอ
ตางประเทศ การเลือกสาขาวิชาเรียนการแตงตั้งนักเรียนผูบังคับบัญชา ตลอดจนการ
เลือกเหลาและการเลือกที่อยู เปนตน 

 ขอ ๒๖  ผลการศึกษาในขอ ๒๔.๒ ใหใชสําหรับการรับรองผลการศึกษาเปน
ทางการสําหรับนักเรียนนายรอย เพื่อสิทธิในการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

 ขอ ๒๗ การจัดลําดับที่เพื่อสิทธิตางๆ ในขอ ๒๕ ใหใชหลักเกณฑตามลําดับ
ดังนี้ 

 ๒๗.๑ ใหจัดผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย (ประจําภาคการศึกษา ประจําป
การศึกษาหรือสะสมแลวแตกรณี) สูงกวาเปนลําดับกอนผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 

 ๒๗.๒ ถามีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากันใหจัดผูที่ไดรับอักษรระดับ A ที่มี
หนวยกิตรวมมากกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ Aที่มีหนวยกิตรวมนอยกวา 

 ๒๗.๓ ถาไดรับอักษรระดับ A ที่มีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดผูที่ไดรับ
อักษรระดับ B+ ที่มีหนวยกิตรวมมากกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ B+ ที่มี
หนวยกิตรวมนอยกวา และใหปฏิบัติเชนเดียวกันน้ีตามลําดับจนถึงอักษรระดับ D 

 ๒๗.๔ ถาไดรับอักษรระดับ D ที่มีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดผูไดรับ
อักษรระดับ F ที่มีหนวยกิตรวมนอยกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ F ที่มี
หนวยกิตรวมมากกวา 

 ๒๗.๕ ถาไดอักษรระดับ F ที่มีหนวยกิตรวมเทากันใหจัดไวในลําดับ
เดียวกัน 



-๔๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๒๗.๖ ถามีผูที่อยูในลําดับเดียวกัน ใหเวนที่ในลําดับตอไปไวเทากับ
จํานวนผูที่อยูในลําดับเดียวกัน แลวเรียงลําดับที่ใหม โดยพิจารณาจากคะแนนความ
ประพฤติและคะแนนความเหมาะสมตามลําดับ 

หมวด ๕ 
การใหรางวัลการศึกษา 

 ขอ ๒๘ นักเรียนนายรอยจะไดรับรางวัลการศึกษาในแตละปการศึกษา 
จะตองศึกษาครบทุกวิชาตามแนวทางการศึกษาของแตละปการศึกษาในหลักสูตรของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และไมถูกตัดคะแนนความประพฤติความผิดชั้นที่ ๑ 
สถานหนัก หรือไมถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม ในความผิด
ชั้น ๒ และ ๓ ในปการศึกษานั้น ตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย
การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย  โดยใหมีรางวัล
การศึกษา ๒ ประเภท ไดแก รางวัลการศึกษาทางวิชาการ และรางวัลการศึกษาทาง
วิชาทหาร และมีผลการศึกษาตามเกณฑ ตอไปน้ี 
   ๒๘.๑  รางวัลการศึกษาทางวิชาการ 
    ๒๘.๑.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ เปนเหรียญทองคํา สําหรับ
นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๑ ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาสูงสุด โดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป และไมมีรายวิชาใดไดอักษร
ระดับต่ํากวา C 
   ๒๘.๑.๒ รางวัลการศึกษาดีมาก เปนเหรียญเงินสําหรับนักเรียน
นายรอยชั้นปที่ ๑ ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๔๐ ขึ้นไป 
และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 
   ๒๘.๑.๓ รางวัลการศึกษาดีเปนเหรียญทองแดง สําหรับนักเรียน
นายรอยชั้นปที่ ๑ ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป 
และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 
   ๒๘.๑.๔ รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญ
ทองคําในสาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป
การศึกษาสูงสุดในสาขา โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 
ในปการศึกษาน้ัน 



-๕๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๒๘.๑.๕ รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญ
เงินในสาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา 
ตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๓๐ และไมมีรายวิชาใดได
อักษรระดับต่ํากวา C ในปการศึกษาน้ัน  
   ๒๘.๑.๖ รางวัลการศึกษาดีเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญ
ทองแดงในสาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป
การศึกษา ตั้งแต ๓.๔๐ ขึ้นไป ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๑๐ และไมมี
รายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ในปการศึกษาน้ัน  
   ๒๘.๒ รางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร 
    ๒๘.๒.๑ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเลิศ เปนเหรียญรางวัล
สําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําปการศึกษาตั้งแต 
๓.๙๐ ขึ้นไป และผานเกณฑการทดสอบทางทหารตามที่สวนวิชาทหาร โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
    ๒๘.๒.๒ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีมาก เปนเหรียญรางวัล
สําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําปการศึกษาตั้งแต 
๓.๘๐ ขึ้นไป แตไมถึง ๓.๙๐ และผานเกณฑการทดสอบทางทหารตามที่สวนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
    ๒๘.๒.๓ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดี เปนเหรียญรางวัลสําหรับ 
นักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๗๐ 
ขึ้นไป แตไมถึง ๓.๘๐ และผานเกณฑการทดสอบทางทหารตามที่สวนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
 ขอ ๒๙ นักเรียนนายรอยที่จะไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม เมื่อสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา และไมเรียนซ้ําชั้น รวมทั้งไมถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก หรือไมถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑ ใน ๔ ของ
คะแนนเต็ม ในความผิดชั้น ๒ และ ๓ ในปการศึกษานั้น ตามระเบียบโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา วาดวยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย  
โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑ ตอไปน้ี  



-๕๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

     ๒๙.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สําหรับนักเรียนนายรอยที่
สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๓.๗๐ ขึ้นไป และไมมีรายวิชาใดไดอักษรต่ํากวา 
C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
     ๒๙.๒  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง สําหรับนักเรียนนายรอยที่
สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไปแตไมถึง ๓.๗๐ และไมมีรายวิชาใด
ไดอักษรต่ํากวา C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
 ขอ ๓๐ นักเรียนนายรอยที่จะไดรางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ตองไมถูกตัดคะแนนความประพฤติความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก หรือไมถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ ๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม ในความผิดชั้น ๒ และ ๓ ในทุกปการศึกษา 
ตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ
และการลงทัณฑนักเรียนนายรอย และมีผลการศึกษาตามเกณฑตอไปนี้ 
     ๓๐.๑ รางวัลการศึกษาสําหรับผูที่มีผลการศึกษาวิชาทหารเปนอันดับ 
๑ ตลอดหลักสูตรการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
     ๓๐.๒ รางวัลการศึกษาสําหรับผูที่มีผลการศึกษาเปนอันดับ ๑ ของ  
แตละสาขาวิชาตลอดหลักสูตรการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ ๓๑ หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ใหใชมติของสภา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนเกณฑตัดสิน 
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
     (ลงชื่อ) พลโท ชาญชัย  ยศสุนทร 
          ( ชาญชัย  ยศสุนทร ) 
                                                ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 
 

 



-๕๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การคัดเลือกนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ ไปศึกษาตอตางประเทศ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 

ฯลฯ 

หมวด ๑ 
การคัดเลือก 

  ขอ ๕หลักเกณฑการคัดเลือก 

  ๕.๑  คุณสมบัติผูเขารับการคัดเลือกที่นํามาพิจารณาจากโรงเรียน

เตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

   ๕.๑.๑  คะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาทหารไมต่ํากวา B 

   ๕.๑.๒  คะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา B 

   ๕.๑.๓  คะแนนความประพฤติ ไมเคยถูกตัดคะแนนความผิดชั้น

ที่ ๑ สถานหนัก 

  ๕.๒  คุณสมบัติผูเขารับการคัดเลือกที่นํามาพิจารณาจากโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

   ๕.๒.๑  มีความสมัครใจและไดรับการยินยอมจากผูปกครอง 

   ๕.๒.๒  คะแนนความประพฤติ ไมเคยถูกตัดคะแนนความผิด 

ชั้นที่ ๑ สถานหนัก 

   ๕.๒.๓  ไมเปนผูอยูระหวางถูกดําเนินคดีในชั้นศาล 

   ๕.๒.๔  เปนผูที่มีสุขภาพสมบูรณ มีรางกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพ

เหมาะสม ไมมีโรคขัดตอการศึกษา ไมมีความพิการถึงขั้นที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

โดยผานการตรวจสุขภาพและไดรับการรับรองจากแพทยทหาร 

  ๕.๓  การพิจารณาตัวบุคคล ที่มีคุณสมบัติ ตามขอ ๕.๑ และ ๕.๒ ให

ไดรับทุนพิจารณาคัดเลือก โดยใชเกณฑ ดังนี้ 



-๕๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๕.๓.๑  คะแนนผลการศึกษาตลอดหลักสูตรจากโรงเรียน  

เตรียมทหาร  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ รอยละ ๕๐ 

   ๕.๓.๒  คะแนนผลการทดสอบความรูขั้นพื้นฐานกอนเขารับ

การศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รอยละ ๒๐ 

   ๕.๓.๓  คะแนนการทดสอบรางกาย รอยละ ๒๐ (โดยแตละ

สถานีตองมีคะแนนมากกวารอยละ ๕๐) 

   ๕.๓.๔  คะแนนการสอบสัมภาษณ รอยละ ๑๐ 

   ๕.๓.๕  ผูที่มีคะแนนรวมมากที่สุด ตามขอ ๕.๓ เปนผูมีสิทธิ์

เลือกรับทุนกอน และเมื่อมีการเลือกรับทุนตามสิทธิ์และสรุปรายชื่อผูรับทุนแลว หากมี

การสละสิทธิ์ในภายหลัง ใหพิจารณาจัดอะไหลทดแทนในทุนที่สละสิทธิ์นั้น โดยไมตอง

ดําเนินกรรมวิธีเลือกรับทุนตามลําดับใหม 

ฯลฯ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

      (ลงชื่อ) พลโท ถกลเกียรติ  นวลยง 

          ( ถกลเกียรติ  นวลยง ) 

                                    ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 

 
 

 

 



-๕๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การคัดเลือกนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ไปศึกษาตอตางประเทศ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ฯลฯ 
 ขอ ๕  หลักเกณฑการคัดเลือก 
  ๕.๑  คุณสมบัติของผูสมัครรับทุนการศึกษา  
   ๕.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
   ๕.๑.๒ คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม
ต่ํากวา B 
   ๕.๑.๓ คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาทหารตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา B 
   ๕.๑.๔ คะแนนความประพฤติไมเคยถูกตัดคะแนนความผิด    
ชั้นที่ ๑ สถานหนัก 
   ๕.๑.๕ ไมเปนผูเรียนตกซํ้าชั้น 
   ๕.๑.๖ ไมเปนผูอยูระหวางถูกดําเนินคดีในชั้นศาล 
   ๕.๑.๗ เปนผูที่มีสุขภาพสมบูรณ มีรางกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพ
เหมาะสม ไมมีโรคขัดตอการศึกษา ไมมีความพิการถึงขั้นที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
โดยผานการตรวจสุขภาพและไดรับการรับรองจากแพทยทหาร 
  ๕.๒ การพิจารณาตัวบุคคลที่ไดรับทุน พิจารณาคัดเลือกโดยใชเกณฑ 
ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ เปนผูที่ลงชื่อสมัครรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศไวกอน
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
   ๕.๒.๒ คะแนนจากผลการศึกษาวิชาเรียนรวมตลอดหลักสูตร
รอยละ ๗๐ ประกอบดวยคะแนนวิชาทหารตลอดหลักสูตร รอยละ ๓๐ คะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร รอยละ ๑๐ คะแนนการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ
โดยคณะอนุกรรมการจากสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รอยละ 
๑๐ และคะแนนวิชาเรียนรวม (ยกเวนวิชาทหาร และวิชาภาษาอังกฤษ) ตลอดหลักสูตร 
รอยละ ๒๐ 



-๕๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๕.๒.๓ คะแนนความประพฤติและความเหมาะสมโดย

คณะอนุกรรมการจากสวนวิชาทหารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กรมนักเรียน

นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา และกองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

รอยละ ๑๕ 

   ๕.๒.๔ คะแนนทดสอบรางกายโดยคณะอนุกรรมการจาก    

กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รอยละ ๑๐ 

(โดยแตละสถานีตองมีคะแนนมากกวารอยละ ๕๐) 

   ๕.๒.๕ คะแนนการสอบสัมภาษณโดยคณะอนุกรรมการจาก

สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รอยละ ๕ 

   ๕.๒.๖  ผูที่มีคะแนนคัดเลือกตามเกณฑมากที่สุดเปนผูไดรับทุน 

หากสละสิทธ์ิพิจารณาลําดับรองลงไป 

ฯ ล ฯ 

 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

      (ลงชื่อ) พลโท สิทธิพล  ชินสําราญ 

                      ( สิทธิพล  ชินสําราญ ) 

                                                ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 

 

 



-๕๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

การคัดเลือกหัวหนาตอน 
 กระทําปละ ๒ ครั้ง ตามภาคการศึกษาโดยจัดตามลําดับที่ความเหมาะสม   ใน

การเขาตอน  ประจําภาคการศึกษาหรือประจําปการศึกษาแลวแตกรณี  (พิจารณาจากผล

การศึกษาทางวิทยาการ วิชาทหาร การฝกภาคสนาม ความสามารถทางการกีฬา ความ

ประพฤติและคะแนนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร)  

การเลือกเหลาและสังกัดเมื่อสําเร็จการศึกษา 
  ในภาคการศึกษาที่ ๑  กองทัพบกจะแจงยอดและคุณวุฒิของนายทหารใหม

ที่ตองการบรรจุใหกับเหลาตาง ๆ ในกองทัพบก ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

ทราบ คณะกรรมการคัดเลือกที่อยูของโรงเรียน จะทําการคัดเลือกเหลาใหกับนักเรียน

นายรอยชั้นปที่ ๕ ตามลําดับที่เหมาะสมในการคัดเลือกเหลา ซึ่งมีองคประกอบในการ

จัดลําดับ ๕ ประการ ดวยกัน คือ 

 ๑. คะแนนวิชาการ                      

 ๒. คะแนนวิชาทหาร 

๓. คะแนนพลศึกษา 

๔. คะแนนความเหมาะสมในการเปนทหาร 

๕. คะแนนความประพฤติ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



-๕๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑนกัเรียนนายรอย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

พ.ศ.๒๕๔๕ ในเรื่องที่ เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนนายรอย ซึ่งกําหนดให

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วางระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติ การตัดคะแนน

ความประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย เพื่อใชในการวัดระดับความประพฤติ

และปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอยใหอยูในระเบียบวินัยอีกทั้งเปนการให

ผูกระทําความผิด รูจักสํานึกผิด ซึ่งจะไดแกไขพฤติกรรมของตนเอง ไมใหกระทํา

ความผิดอีก รวมทั้งทําใหเกิดความเปนธรรมในสังคม โดยที่ผูกระทําความผิดจะตองถูก

ลงโทษและสังคมไมควรเอาเปนเยี่ยงอยางและเพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นได

ยึดถือปฏิบัติใหเปนในแนวทางเดียวกัน จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ฯลฯ 

หมวด ๑ 
คะแนนความประพฤติ 

 ขอ ๖ ใหนักเรียนนายรอยคนหนึ่งมีคะแนนความประพฤติใน ๑ รอบป

การศึกษา  ๒๐๐ คะแนน  โดยใหเปนคะแนนเริ่มตนตั้งแต วันแรกที่มีคําสั่งใหเลื่อนชั้น

และสิ้นสุดในวันกอนวันที่มีคําสั่งใหเลื่อนชั้นในปการศึกษาถัดไป หรือวันที่มีคําสั่งให

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ขอ ๗ คะแนนความประพฤติของนักเรียนนายรอยที่ถูกตัด และเหลืออยูในแต

ละป ใชผลเปนเครื่องวัดระดับความประพฤติของนักเรียนนายรอย และมีผลตอ

การศึกษาโดยตรงตามที่กําหนดไวในระเบียบกองทัพบก วาดวยโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๕ และมีผลตอการไดรับสิทธิตาง ๆ ตามที่โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลากําหนด 

 



-๕๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

หมวด ๒ 
ความผิดและการตัดคะแนนความประพฤต ิ

 ขอ ๘ นักเรียนนายรอยถือวาเปนนักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะ
ไดเปนนายทหารสัญญาบัตร ดังนั้น นักเรียนนายรอยทุกคนจักตองรักษาวินัยทหารโดย
เครงครัด ผูใดฝาฝนถือวาผูนั้นกระทําผิดตอวินัยทหาร การลงทัณฑนอกเหนือจากการ
ตัดคะแนนความประพฤตินัก เรียนนายรอย ที่กระทําผิดวินัยทางทหารแล ว 
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะตองพิจารณาลงทัณฑนักเรียนนายรอยที่กระทําผิดตาม
โทษานุโทษ ทัณฑที่จะลงแกนักเรียนนายรอยกําหนดเปน ๔ สถาน คือ ภาคทัณฑ 
ทัณฑกรรม กัก ขัง 
 ขอ ๙ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอยที่กระทําผิด ใหพิจารณา
ตัดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวใน ผนวก ก (เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนนายรอย) ทายระเบียบนี้ ซึ่งแบงประเภทความผิดตามความหนักเบาของการ
กระทําความผิดเปน ๓ ชั้น คือ 
 ๙.๑ ความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก นักเรียนนายรอยที่กระทําความผิด
ซึ่งระบุวาเปนความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก หรือผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวมีความผิด
เทียบเทาความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก ใหตัดคะแนนความประพฤติไดตั้งแต ๒๖ คะแนน 
แตไมเกิน ๓๕ คะแนน 
 ๙.๒ ความผิดชั้นที่ ๒ สถานกลาง นักเรียนนายรอยที่กระทําความผิด
ซึ่งระบุวาเปนความผิดชั้นที่ ๒ สถานกลาง หรือผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวมีความผิด
เทียบเทาความผิดชั้นที่ ๒ สถานกลาง ใหตัดคะแนนความประพฤติไดตั้งแต ๘ คะแนน 
แตไมเกิน ๒๕ คะแนน 
 ๙.๓ ความผิดชั้นที่ ๓ สถานเบา นักเรียนนายรอยที่กระทําความผิดซึ่ง
ระบุวาเปนความผิดชั้นที่ ๓ สถานเบา หรือผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวมีความผิด
เทียบเทาความผิดชั้นที่ ๓ สถานเบา ใหตัดคะแนนความประพฤติไดตั้งแต ๑ คะแนน 
แตไมเกิน ๗ คะแนน    
 การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอยที่กระทําความผิดตามความ
ขางตน หากความผิดที่กระทํานั้นเปนความผิดที่ไดเคยกระทําและถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติมาแลวในปการศึกษานั้นใหตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มอีก ๑ ใน ๒ ของ
คะแนนความประพฤติที่ไดเคยตัดไวเดิมในความผิดกรณีเดียวกันนั้น คะแนนความ
ประพฤติสวนที่เพิ่มถาคํานวณแลวมีเศษใหตัดเศษทิ้ง 
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 ขอ ๑๐ การตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาเกณฑสูงสุดที่กําหนดในขอ ๙ 
เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการปกครองบังคับบัญชาให
กระทําได  โดยรายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจในการตัดคะแนนความ
ประพฤติในขอ ๑๓ และขอ ๑๔  
  ขอ ๑๑ ในกรณีที่นักเรียนนายรอยคนหนึ่งกระทําความผิดอันเปนกรรมเดียวผิด
ตอหลายกระทงความผิด ใหตัดคะแนนความประพฤติตามกระทงความผิดในชั้น
ความผิดที่หนักที่สุดเพียงกระทงเดียวและใหใชคะแนนสูงสุดในกระทงความผิดน้ันดวย 
  ขอ ๑๒ เมื่อปรากฏวา นักเรียนนายรอยผูใดไดกระทําการอันเปนความผิด
หลายกรรมตางกันใหตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียนนายรอยผูนั้นทุกกรรมเปน
กระทงความผิดไป 
  ขอ ๑๓ ผูบังคับบัญชาแตละระดับชั้น มีอํานาจในการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนนายรอยคนหนึ่งครั้งหนึ่งไดดังนี้ 
  ๑๓.๑ ผูบังคับหมวด    ไมเกิน  ๑๕  คะแนน 
  ๑๓.๒ ผูบังคับกองรอย  ไมเกิน  ๒๕  คะแนน 
  ๑๓.๓ ผูบังคับกองพัน   ไมเกิน  ๔๐  คะแนน 
  ๑๓.๔ ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยฯ  ไมเกิน ๖๐ คะแนน 
  ๑๓.๕ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย ฯ  เกินกวา ๖๐ คะแนน 
 ขอ ๑๔ ในระหวางการฝกภาคสนามประจําป เมื่อผูบังคับการกรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค มอบอํานาจการบังคับบัญชาใหกับผูอํานวยการสวนวิชาทหาร 
ในฐานะผูอํานวยการฝกแลว ใหผูอํานวยการฝกและผูบังคับหนวยฝก มีอํานาจในการ   
ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอยครั้งหนึ่งไดดังนี้         
  ๑๔.๑  ผูบังคับหนวยฝกไมเกิน ๔๐ คะแนน 
  ๑๔.๒  ผูอํานวยการฝกไมเกิน  ๖๐ คะแนน 
  ขอ ๑๕  การสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอยใหกระทําเปน  
ลายลักษณอักษร โดยใชคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติผนวก ค ซึ่งประกอบดวย คําสั่ง
ตัดคะแนนความประพฤติ ๓ ฉบับ ที่แนบทายระเบียบนี้ โดยมีการดําเนินการตอ
เอกสารทั้ง ๓ ฉบับตามผนวก ง (เสนทางเดินเอกสาร)  ดังนี้ 
 คําสั่งตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่ ๑ ใหเก็บไวที่หนวยบังคับบัญชาที่สั่ง
ตัดคะแนนความประพฤติ 
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 คําสั่งตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่ ๒ ใหสงใหกองพันตนสังกัดของนักเรียน
นายรอยที่ถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤติใชปดประกาศในที่ปดประกาศของกองพัน 
 คําสั่งตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่ ๓ ใหสงใหนักเรียนนายรอยที่ถูกสั่งตัด
คะแนนความประพฤติลงชื่อรับทราบคําสั่งแลวสงกลับมาเก็บเปนหลักฐานที่กองพันตน
สังกัดและสําเนาใหนักเรียนนายรอยเก็บไวเปนหลักฐาน 
  ขอ ๑๖ นักเรียนนายรอยที่กระทําความผิดและผูบังคับบัญชาไดสั่งตัดคะแนน
ความประพฤติแลวตามความขอ ๑๕ จะตองลงชื่อรับทราบคําสั่งการตัดคะแนนความ
ประพฤติในคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่  ๓  ทุกครั้ง หากไมลงชื่อรับทราบ
คําสั่งไมวาดวยกรณีใด ๆ และไดปดประกาศคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนนายรอยผูนั้นแลวเปนเวลา ๕ วันทําการ ใหถือวานักเรียนนายรอยผูกระทํา
ความผิดน้ันไดรับทราบคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติแลว  
  ขอ ๑๗ หากนักเรียนนายรอยผูใดเห็นวา คะแนนความประพฤติที่ตนถูกตัดยัง
คลาดเคลื่อน ใหเสนอรายงานขอใหพิจารณาใหมไดภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต
รับทราบคําส่ังตัดคะแนนความประพฤติ โดยเสนอรายงานผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาที่สั่งตัดคะแนนความประพฤติในคราวนั้น แตหามมิใหนักเรียน
นายรอยที่กระทําความผิดรายงานวาผูบังคับบัญชาตัดคะแนนความประพฤติสูงเกินไป 
ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้นมิไดตัดคะแนนความประพฤติเกินอํานาจที่กําหนดไวตาม
ความในระเบียบนี้ 

*หมวด ๓ 
การปรับปรุงความประพฤติของนักเรียนนายรอย 

  ขอ ๑๘ นักเรียนนายรอย ที่กระทําความผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
ตองไดรับการฟนฟู เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและมีการติดตามผลการปรับปรุงตนเองของ
นักเรียนนายรอย โดยวิธีการซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด เพื่อใหนักเรียนนายรอย
ไดรับโอกาสในการกลับตน เปนผูประพฤติดี เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และไมกระทํา
ความผิดอีกในเวลาที่กําหนด 

* เพ่ิมเติม หมวด ๓ และแกไขหมวด ๓ เดิม เปนหมวด ๔ และใหแกไขหมวด ๔ เดิม เปนหมวด ๕ 
โดยระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย การตัดคะแนนความประพฤติและการลง
ทัณฑนักเรียนนายรอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๒๙ ก.ย.๕๗ 
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 ขอ ๑๙ ให กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา กําหนดวิธีการปรับปรุงความประพฤติของนักเรียนนายรอยที่กระทําผิด
และถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงตนเองของนักเรียน
นายรอยดังกลาว เพื่อใหเห็นวานักเรียนนายรอยที่กระทําความผิดไดสํานึกผิดและไม
กระทําความผิดซ้ําอีก 

หมวด ๔ 
การบันทึกและรายงานคะแนนความประพฤติ 

 ขอ ๒๐  ใหกองพันนักเรียนนายรอย มีหนาที่ในการบันทึกและรายงาน
คะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย ดังตอไปน้ี    
  ๒๐.๑ เก็บรวบรวมคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่ ๓  ของ
นักเรียนนายรอยในบังคับบัญชาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติไวเปนหลักฐาน 
            ๒๐.๒ ทําหนังสือแจงการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอยที่
ถูกตัดคะแนนความประพฤติความผิดชั้นที่ ๒ สถานกลาง ความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก 
หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ๒๐ คะแนนขึ้นไปใหผูปกครองทราบทุกครั้ง 
  ๒๐.๓ จัดทําบัญชีคุมคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายรอย
แตละคนในบังคับบัญชา เพื่อใหทราบจํานวนคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดในรอบ
เดือน คะแนนความประพฤติที่ถูกตัดทั้งสิ้นและคะแนนความประพฤติที่เหลืออยู สรุป
รายงานกรมนักเรียนนายรอยฯ ทุกรอบเดือนโดยปดยอดในวันสิ้นเดือน และสงรายงาน
ถึงกรมนักเรียนนายรอย ฯ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
  ๒๐.๔  รายงานตามสายการบังคับบัญชาทันที เมื่อนักเรียนนายรอย
ในบังคับบัญชาถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง  ๖๐ และ ๙๐ คะแนน  ใหผูบังคับการ
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค หรือผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ทราบตามลําดับ เพื่อแจงใหผูปกครองของนักเรียนนายรอยผูนั้นมาพบ เพื่อรับทราบ
ความประพฤติของนักเรียนนายรอยในความปกครอง และรวมพิจารณาหาทางแกไข 
 ขอ ๒๑   กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค มีหนาที่ดังนี้ 
  ๒๑.๑  รวบรวมรายงานการตัดคะแนนความประพฤติในรอบเดือน
จากรายงานของกองพันนักเรียนนายรอยแลวสรุปรายงานถึงกองบัญชาการโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน จํานวน ๑ ชุด 
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  ๒๑.๒ มีหนังสือเชิญผูปกครองนักเรียนนายรอยซึ่งถูกตัดคะแนน
ความประพฤติถึง ๖๐ คะแนน มาพบผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
เพื่อรวมพิจารณาหาทางแกไขปรับปรุงความประพฤติของนักเรียนนายรอยผูนั้นใหดีขึ้น 
สําหรับนักเรียนนายรอยที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง ๙๐ คะแนนใหเสนอเรื่องสง
กองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อเชิญผูปกครองนักเรียนนายรอยผูนั้น
มาพบผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตอไป 
  ๒๑.๓ จัดทําบัญชีคุมคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายรอย
เพื่อใชตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเพื่อใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานในหนาที่  
ตามความเหมาะสม 
  ขอ ๒๒  กองกําลังพลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่ดังนี้ 
  ๒๒.๑ รวบรวมรายงานการตัดคะแนนความประพฤติ และใชเปน
ขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  ๒๒.๒ สําเนาจัดสงรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนนายรอย ในรอบเดือนใหแกกองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา จํานวน ๑ ชุด 
  ขอ ๒๓  กองสถิติและทะเบียนประวัติ มีหนาที่ดังน้ี 
  ๒๓.๑ เก็บรวบรวมรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนนายรอย เปนหลักฐาน 
 ๒๓.๒ จัดทําบัญชีสรุปคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายรอย สงใหกรม
นักเรียนนายรอย รักษาพระองค เพื่อตรวจสอบความถูกตอง รวมทั้งใหสรุปปดยอดใน
วันสิ้นสุดคะแนนความประพฤติในแตละปดวย 
 ๒๓.๓ ใชบัญชีคะแนนความประพฤติที่ไดตรวจสอบความถูกตองแลวเปนหลัก
ในการดําเนินการ หรือรวมคะแนน เพื่อใหรางวัลการศึกษาหรือสิทธิตาง ๆ ของนักเรียน
นายรอย ตามแตกรณี ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

หมวด ๕ 
การลงทัณฑนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๒๔เมื่อนักเรียนนายรอยกระทําผิดวินัยทหารแลว ผูบังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นจะตองพิจารณาลงทัณฑนักเรียนนายรอยที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ ทัณฑที่
จะลงโทษแกนักเรียนนายรอยผูกระทําผิดวินัยทหารกําหนดเปน ๔ สถานคือ  
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  ๒๔.๑  ภาคทัณฑ 
  ๒๔.๒ ทัณฑกรรม 
  ๒๔.๓ กัก 
  ๒๔.๔ ขัง 
  ขอ  ๒๕ ภาคทัณฑ คือนักเรียนนายรอยผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับ
ทัณฑสถานหนึ่งสถานใดดังกลาวมาแลว แตมีเหตุอันควรปรานี จึงเปนแตแสดงความ 
ผิดของนักเรียนนายรอยผูน้ันใหปรากฏ หรือใหทําทัณฑบนไว 
  ขอ ๒๖ ทัณฑกรรม คือการใหกระทําการสุขาภิบาล การโยธา ฯลฯ เพิ่มจาก
หนาที่ประจําซึ่งนักเรียนนายรอยจะตองปฏิบัติอยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจาก
หนาที่ประจํา 
  ขอ ๒๗ กัก คือกักตัวไวบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนด 
  ขอ ๒๘ ขัง คือขังในที่ควบคุม แตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนใน
สถานที่ที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
            ขอ ๒๙  การกําหนดการลงทัณฑของนักเรียนนายรอย เมื่อถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ 
             ๒๙.๑ เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ ๓ สถานเบา 
ใหลงทัณฑ ทัณฑกรรม 
             ๒๙.๒ เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ ๒ สถานกลาง 
ใหลงทัณฑ กัก 
             ๒๙.๓ เมื่อถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก 
ใหลงทัณฑ ขัง 
 การลงทัณฑตามขอ ๒๙.๑,๒๙.๒ และ ๒๙.๓ หากมีเหตุอันควรปรานี ให
พิจารณาลดการทัณฑลงได ๑ ระดับ 

  ขอ ๓๐ จากทัณฑตามที่กลาวมาแลว หามมิใหคิดขึ้นใหมหรือใชวิธีลงทัณฑ 
อยางอ่ืนเปนอันขาด 

 ขอ ๓๑  ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใชมาตรการทางการปกครองแกนักเรียน
ที่ประพฤติบกพรองอีกก็ได ดังตอไปน้ี 
  ๓๑.๑ วากลาวตักเตือนคือ การที่ผูบังคับบัญชาไดทําการอบรมสั่ง
สอนดวยวาจาซึ่งอาจจะมีการบันทึกไวเปนหลักฐานดวยก็ได 
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  ๓๑.๒ ตัดสิทธิ์ คือ การตัดสิทธิ์อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ยืดเวลาปลอยพักผอนออกนอกโรงเรียนใหชากวาปกติ ฯลฯ 
  ๓๑.๓ การธํารงวินัย คือ ใหกระทําการวากลาวตักเตือน หรืออบรม
สั่งสอนควบคูกับการออกกําลังกายหรือใหทํางานหรือกิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนา
บุคลิกภาพ อุปนิสัยหรือจริยธรรมของนักเรียน  ตามที่กรมนักเรียนนายรอยรักษา
พระองค กําหนด 

 ขอ ๓๒ ผูมีอํานาจสั่งลงทัณฑแกนักเรียนนายรอยผูกระทําผิดได คือ ผูบังคับ 
บัญชาหรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชานักเรียนนายรอยสวนผูบังคับบัญชาชั้นใด
จะมีอํานาจลงทัณฑนักเรียนนายรอยสถานใด ใหถือตามตารางในผนวก ข  (ตาราง
กําหนดทัณฑนักเรียนนายรอย) ทายระเบียบนี้ 
 ขอ ๓๓ การกําหนดอํานาจลงทัณฑตามระเบียบนี้ ผูมีอํานาจลงทัณฑสั่ง         
ลงทัณฑเต็มที่ไดสถานใดสถานหนึ่งแตสถานเดียว ถาสั่งลงทัณฑสองสถานพรอมกัน  
ตองกําหนดทัณฑไวเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ หามมิใหลงทัณฑคราวเดียว
มากกวาสองสถาน 

  ขอ ๓๔  การลงทัณฑนักเรียนนายรอยตามปกติใหกระทําในเวลาดังตอไปน้ี 
  ๓๔.๑  ทัณฑกรรมใหกระทําไดทุกวันในเวลาวางของนักเรียนนายรอย 
             ๓๔.๒  กัก ใหกระทําในวันหยุดการศึกษา หากยังไมครบกําหนดให
กระทําในวันหยุดการศึกษาถัดไปจนครบ 
  ๓๔.๓ ขัง ใหกระทําไดทุกวันโดยไมกระทบการฝกศึกษาอบรม ของ
นักเรียนนายรอย  

  ขอ ๓๕  การควบคุมการลงทัณฑนักเรียนนายรอย ใหเปนไปตามคําสั่งลง
ทัณฑ โดยปกติผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นมีหนาที่ในการควบคุมดูแล ใหการลงทัณฑ
นักเรียนนายรอยเปนไปตามรายการลงทัณฑใหถูกตองครบถวน สําหรับการลงทัณฑที่
กําหนดใหกระทําในวันหยุดการศึกษาและระหวางการฝกภาคสนามประจําป ให
ดําเนินการดังนี้ 
  ๓๕.๑ นายทหารฝายกําลังพลกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
รวบรวมรายชื่อนักเรียนนายรอยที่จะตองรับทัณฑ พรอมรายละเอียดรายการลงทัณฑ
ของแตละคน สงใหนายทหารเวรกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค กอนวันหยุด
การศึกษาที่มีการลงทัณฑแกนักเรียนนายรอยเหลาน้ัน 
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  ๓๕.๒ นายทหารเวรกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค ควบคุม 
ดูแลการลงทัณฑนักเรียนนายรอยใหเปนไปตามรายการลงทัณฑใหครบถวน แลว
รายงานผลการลงทัณฑใหผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค ทราบเปน
หลักฐาน 
  ๓๕.๓ การควบคุมการลงทัณฑในระหวางการฝกภาคสนาม ให
ผูอํานวยการฝกหรือผูบังคับหนวยฝก กําหนดรายละเอียดไดเองตามความเหมาะสม 
 ขอ ๓๖  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งลงทัณฑสถานหนึ่งสถานใดแกนักเรียน    
นายรอยผูกระทําผิดไปแลว นักเรียนนายรอยที่กระทําผิดจะขอเปลี่ยนเปนรับทัณฑ
สถานอื่นแทนไมไดเปนอันขาด ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้น มิไดสั่งลงทัณฑเกินอํานาจที่
จะกระทําได แตนักเรียนนายรอยอาจขอเลื่อนการลงทัณฑไดตามกรณี ดังตอไปน้ี 
  ๓๖.๑ เมื่อได รับคําสั่ งจากผูบั งคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบั งคับการ       
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค ขึ้นไป ใหปฏิบัติราชการอ่ืนในหวงเวลาที่ถูกลงทัณฑ 
ทําใหไมสามารถรับทัณฑตามรายการลงทัณฑนั้นได 
  ๓๖.๒ ปวยโดยมีใบรับรองแพทยทหารใหทุเลาการฝกหรือศึกษา ให
พักฟนหรือพักผอนหรืองดการปฏิบัติงานตามปกติหรือเจ็บปวยอยูในสถานพยาบาล 
และสถานพยาบาลดังกลาวรับไวเปนผูปวยภายใน อยูในความดูแลของแพทยของ
สถานพยาบาลนั้น 
  ๓๖.๓ กรณีอื่น ๆ ตามที่ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เห็นสมควร 
 ขอ ๓๗  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนการลงทัณฑคือ ผูบังคับบัญชาที่สั่งลงทัณฑนั้น 
เวนแตการสั่งเลื่อนการลงทัณฑตามขอ ๓๖.๓ จะตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากอน 

ประกาศ  ณ  วันที่          กันยายนพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
           พลโท 
      (วรวิทย    พรรณสมัย)  
     ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 
 



-๖๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ก 
เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย 

 
๑.  ความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก ตัดคะแนน ๒๖ – ๓๕ คะแนน 
 ๑.๑  หมวดการขาดราชการตัดคะแนน 
  ๑.๑.๑ ขาดราชการเกิน ๒๔ ชั่วโมง ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๒  หมวดการรักษาการณ 
         ๑.๒.๑ ละทิ้งหนาที่ในขณะเปนเจาหนาที่รักษาการณ 
จนเกิดผลเสียหายแกทาง ราชการ ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๒.๒ หลับหรืองวงเหงาในขณะรักษาการณ 
จนเกิดผลเสียหายแกทางราชการ ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๒.๓ ออกนอกบริเวณโรงเรยีนในระหวางมีหนาที่รักษาการณ    ๒๖ - ๓๕    
              ๑.๒.๔ ขาดเตรียมพรอมหรือขาดหนาที่รักษาการณ ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๓  หมวดการปกครอง 
 ๑.๓.๑ หลีกเลี่ยงการขัง ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๓.๒ ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา อาจารยหรือนายทหารผูฝก 
โดยเจตนา  ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๓.๓ ออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหวางที่ถูกลงทัณฑ         ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๔   หมวดความสามัคคี 
 ๑.๔.๑ กอการวิวาทกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๒๖ - ๓๕ 
 ๑๔.๒ ยุยงสงเสริมใหแตกความสามัคคี ๒๖ - ๓๕  
 ๑.๔.๓ ทําใหเสียเกียรติตอหมูคณะ ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๕ หมวดการปฏิบัติตน 
  ๑.๕.๑ ฝาฝนระเบียบการสอบ ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๕.๒ เสพหรือมีไวซึ่งเครื่องดองของเมา ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๕.๓ ใหรายผูบังคับบัญชา, อาจารย, ผูใหญหรือราชการทหาร ๒๖ - ๓๕      
 ๑.๕.๔ ไมรักษาความลับของทางราชการ ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๕.๕ แสดงกิริยาวาจาโอหังตอผูบังคับบัญชา,อาจารย,ผูใหญ,  
นายทหารผูฝกหรือนายทหารเวร ๒๖ - ๓๕ 



-๖๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๑.๕.๖ ประพฤติตนบกพรองจนกอใหเกิด ความเสื่อมเสีย  
แกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๒๖ - ๓๕   
 ๑.๕.๗ สมรูกระทําการกลั่นแกลงผูบังคับบัญชา, อาจารย,  
ผูใหญ หรือเจาหนาที่รักษาการณโดยเจตนาราย ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๕.๘ มีหรือนําเขามาซ่ึงอาวุธ, ชิ้นสวนของอาวุธ, กระสุน 
วัตถุระเบิดหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายไวในครอบครอง ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๕.๙ เลนการพนัน ๒๖ - ๓๕ 
 ๑.๕.๑๐ สูบบุหรี่ในหองนอนหรือในเขตหวงหาม ๒๖ - ๓๕ 

๒.  ความผิดชั้นที่ ๒ สถานกลาง ตัดคะแนน ๘ – ๒๕ คะแนน 
 ๒.๑  หมวดการขาดราชการ ตัดคะแนน 
 ๒.๑.๑ กลับไมทันเวลาที่กําหนด (แตไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง)   ๘ - ๑๕ 
 ๒.๑.๒ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๒ หมวดการรักษาการณและเตรียมพรอม 
 ๒.๒.๑ บกพรองหรือไมเครงครัดตอการปฏิบัติหนาที่   ๘ - ๑๕ 
 ๒.๒.๒ ละทิ้งหนาที่ในขณะเปนเจาหนาที่รักษาการณ ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๒.๓ หลับหรืองวงเหงาในขณะรักษาการณ ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๓ หมวดการปกครอง    
 ๒.๓.๑ ละเมิดลวงล้ําเขตหวงหามโดยเจตนา   ๘ - ๑๒  
 ๒.๓.๒ ไมปฏิบัติตามคําสั่ง, คําชี้แจง หรือระเบียบขอบังคับ      
โดยเครงครัด ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๓.๓ ขัดคําสั่ง นนร.ที่ทําหนาที่ นนร.หัวหนา หรือ นนร. 
ผูที่มีหนาที่ตามผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๓.๔ หลีกเลี่ยงการรับทัณฑที่ต่ํากวาขัง ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๓.๕ ขัดขืนไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่รักษาการณ ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๓.๖ ปกปดความผิดของผูอื่นจนกระทั่งทําใหเกิดความเสียหาย 
แกสวนรวม  ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๔ หมวดการพนัน 
 ๒.๔.๑ สมรูในการเลนการพนัน ๑๒ -๑๕ 
 ๒.๔.๒ ไมหามปรามการเลนการพนันในเม่ือมีหนาที่ ๑๕ -๒๕ 



-๖๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๒.๕ หมวดความสามัคคี 
 ๒.๕.๑ ไมรักษาความสามัคคีในหมูคณะ ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๕.๒ ไมหามปรามการวิวาท ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๕.๓ ไมระงับเหตุอันจะเกิดความเสียเกียรติตอหมูคณะ ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๕.๔ เจตนาประทุษรายตอหมูคณะ ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖  หมวดการปฏิบัติตน 
 ๒.๖.๑ การปฏิบัติไมเปนสุภาพบุรุษ   ๘ - ๑๒ 
 ๒.๖.๒ ปฏิบัติการใด ๆ อันกอใหเกิดขอครหาในทางวินัย   ๘ - ๑๒ 
 ๒.๖.๓ ประมาทหรือเลินเลอตอการปฏิบัติหนาที่   ๘ - ๑๒ 
 ๒.๖.๔ มีสิ่งของหรือเครื่องใชผิดระเบียบไวในครอบครอง   ๘ - ๑๒ 
 ๒.๖.๕ ทําใหทรัพยของผูอื่นเสียหาย ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖.๖ กอใหเกิดหนี้ ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖.๗ ใชอํานาจหนาที่เกินขอบเขต ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖.๘ หยิบของผูอ่ืนไปโดยไมไดรับอนุญาต ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖.๙ ขาดหรือหลีกเลี่ยงการเรียน, ฝก,ทํางานหรือการประชุม   ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖.๑๐ ไมคารวะตอผูบังคับบัญชาหรือผูมียศ หรืออาวุโสสูงกวา 
 ดวยวาจาทาทางหรือขีดเขียน ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖.๑๑ แกลงผูอื่นจนเกิดความเสียหาย ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖.๑๒ ทําลายหรือทําใหสิ้นเปลือง หรือทําใหเสียหาย 
ซึ่งสาธารณสมบัติดวยความประมาทเลินเลอ ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖.๑๓ ขับขี่ยานพาหนะเขามาในบริเวณโรงเรียน 
โดยไมไดรับอนุญาต ๑๒ - ๑๕ 
 ๒.๖.๑๔ ทําตัวอยางที่ไมดีแกนักเรียนชั้นต่ํา ๑๕ - ๒๕                
 ๒.๖.๑๕ เขาไปในสถานที่อันไมสมควร ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๖.๑๖ เปนกามโรค ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๖.๑๗ ทําใหสิ่งของทางราชการหรือสาธารณสมบัติเสียหาย   
หรือสูญหายโดยเจตนา ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๖.๑๘ ไมแสดงความเคารพตามขอบังคับโดยเจตนา ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๖.๑๙ สูบบุหรี่ ๑๕ –๒๕ 
  



-๖๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๒.๗ หมวดการแตงกาย 
 ๒.๗.๑ แตงกายไมถูกตองตามระเบียบ  ๘ - ๑๒ 
 ๒.๗.๒ แตงกายพลเรือนเขา – ออกบริเวณโรงเรียน 
โดยไมไดรับอนุญาต ๑๕ - ๒๕ 
๓.  ความผิดชั้นที่ ๓ สถานเบา ตัดคะแนน ๑ - ๗ คะแนน  
 ๓.๑  หมวดการรักษาการณ ตัดคะแนน 
 ๓.๑.๑ อานหนังสือ        ๓ - ๕ 
 ๓.๑.๒ คุย    ๓ - ๕ 
 ๓.๑.๓ นั่งหรืองวงเหงา    ๕ - ๗ 
 ๓.๑.๔ แตงกายไมเรียบรอย    ๕ - ๗ 
 ๓.๑.๕ บกพรองในการรับ – สงหนาที่    ๕ - ๗ 
 ๓.๒  หมวดการปกครอง 
 ๓.๒.๑ ไมปฏิบัติตามคําชี้แจงหรือกําหนดการตาง ๆ 
โดยไมเจตนา      ๕ - ๗ 
 ๓.๒.๒ ปฏิบัติไมถูกตองตามแบบธรรมเนียมทหาร    ๕ - ๗ 
 ๓.๓  หมวดการปฏิบัติตน 
 ๓.๓.๑ แสดงกิริยามารยาทไมเรียบรอย    ๓ - ๕ 
 ๓.๓.๒ รับประทานอาหารกอนกําหนดโดยไมมีเหตุผลสมควร  ๓ - ๕ 
 ๓.๓.๓ ไมรักษามารยาทในการรับประทานอาหาร    ๓ - ๕ 
 ๓.๓.๔ มาไมทันกําหนดเวลา    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๕ หลับในหองเรียน    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๖ ไมเขาแถวเมื่อมีการเรียกแถว    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๗ เลนในเวลาเรียน    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๘ ปสสาวะ, อาบน้ํา ไมถูกที่    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๙ ไมเขาแถวเคารพธงชาติ    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๑๐ บกพรองในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๑๑ ขาดสวดมนตไหวพระหรือขาดการประชุมอบรม    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๑๒ ไมตั้งใจฟงคําอธิบายของอาจารย    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๑๓ ลอเลียนผูกระทําตามหนาที่    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๑๔ กลาววาจาหยาบคาย    ๕ - ๗ 



-๗๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๓.๓.๑๕ กอความรําคาญใหแกผูอื่น    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๑๖ ไมเอาใจใสในเรื่องทั่ว ๆ ไป    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๑๗ ละเมิดเขตหวงหามโดยไมเจตนา    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๑๘ ลาผิดระเบียบ    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๑๙ ไมรักษาระเบียบการเคารพเพราะเลินเลอ    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๒๐ ไมหามปรามตักเตือนผูกระทําความผิด    ๕ - ๗ 
 ๓.๓.๒๑ ไมปฏิบัติตามระเบียบในการไปตรวจโรค 
เวนแตกรณีฉุกเฉิน     ๕ - ๗ 
 ๓.๔  หมวดการแตงกายและอนามัย 
 ๓.๔.๑ ไมรักษาเครื่องแตงกายและรางกายใหสะอาดเรียบรอย 
          ๓.๔.๑.๑ เล็บยาว, เล็บไมสะอาด, ฟนไมสะอาด    ๑ - ๓ 
          ๓.๔.๑.๒ ไมโกนหนวดเครา    ๑ - ๓ 
          ๓.๔.๑.๓ ผมยาวผิดขอบังคับ      ๓ - ๕ 
           ๓.๔.๑.๔ ไมขัดโลหะและเครื่องหมายที่ประกอบ 
เครื่องแบบ          ๓ - ๕ 
 ๓.๔.๒ แตงกายไมเรียบรอย    ๕ - ๗ 
๓.๕  หมวดเบ็ดเตล็ด 
 ๓.๕.๑ ตากผาในหองในเวลาราชการโดยไมไดรับอนุญาต    ๑ - ๓ 
 ๓.๕.๒ ทําเสียงอึกกระทึกโดยไมจําเปน    ๓ - ๕ 
 ๓.๕.๓ วางหรือทิ้งของผิดที่    ๓ - ๕ 
 ๓.๕.๔ ไมเก็บสิ่งของไวตามที่ที่กําหนด    ๓ - ๕ 
 ๓.๕.๕ ไมตื่นตามเวลา    ๓ - ๕ 
 ๓.๕.๖ ของมีคา (ที่บังคับใหฝากนายทหาร) เก็บไวเองแลวหาย  ๕ - ๗ 
 ๓.๕.๗ ไมปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล    ๕ - ๗ 
 ๓.๕.๘ ไมนอนตามเวลาที่กําหนด    ๕ - ๗ 
 ๓.๕.๙ รับประทานอาหารหรือของขบเคีย้วในหองเรียน 
โดยไมไดรบัอนุญาต    ๕ - ๗ 
 ๓.๕.๑๐ ของหายแลวไมรายงาน     ๕ - ๗ 
 

 



-๗๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ข 
ตารางกําหนดทัณฑนักเรียนนายรอย 

 

 

ผูลงทัณฑ 
อํานาจลงทัณฑ 
นักเรียนนายรอย 

ขัง กัก ทัณฑกรรม 

ผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจให 

บังคับบัญชานักเรียนนายรอย ซึ่งดํารงตําแหนง 

หรือเทียบตําแหนงดังน้ี 

๑. ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๒. ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย ฯ/ผูอํานวยการฝก 

๓. ผูบังคับกองพัน /ผูบังคับหนวยฝก 

๔. ผูบังคับกองรอย 

๕. ผูบังคับหมวด 

 

 

 

 ๓ เดือน 

 ๑ เดือน 

 ๑๕ วัน 

   ๗ วัน 

     -  

 

 

 

 ๒ เดือน 

 ๑ เดือน 

 ๑๕ วัน 

   ๗ วัน 

   ๓ วัน 

 

 

 

๓ วัน 

๓ วัน 

๓ วัน 

๑ วัน 

       - 

 

คําอธิบาย 
 ๑.  กําหนดทัณฑในตารางนี้ คือ กําหนดที่สูงที่สุด ผูลงทัณฑจะสั่งเกินกําหนดนี้

ไมไดแตต่ํากวานั้นได 

 ๒. ทัณฑกรรมที่กําหนดไวเปนวัน ๆ หมายความวา ทําทัณฑกรรมทุก ๆ วัน 

จนกวาจะครบกําหนดในวันหน่ึงนั้น ผูที่สั่งลงทัณฑจะกําหนดทัณฑกรรมไดไมเกินวันละ 

๖ ชั่วโมง แตถาใหอยูเวรยามในวันหนึ่งไมเกินกําหนดเวลาอยูเวรตามปกติ ผูใดจะสั่ง

ลงทัณฑกรรมใหกําหนดโดยชัดเจนวา ทัณฑกรรมกี่วันและวันละเทาใด 
 
 
 
 
 



-๗๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ค 
 

คําสั่งตัดคะแนนความประพฤต ิ
บันทกึขอความ 

สวนราชการ               
ที่  กห ๐๔๖๐            วันที ่      
เร่ือง   ใหตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย      
 
 

สง นักเรียนนายรอย และหนวยที่เก่ียวของ 

 เนื่องดวย  นนร.................................................ชั้นปที่.........สังกัด.............................................. 

ไดกระทําผิดวินยัทหาร โดย........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
ซึ่งเปนการกระทําความผิดเปน                        ตามระเบียบ รร.จปร.วาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ

และการลงทัณฑนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๒ ระบุเปนการกระทําความผิดชั้นที.่...........สถาน....................
(ผนวก ก ขอ................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................) 
           ไมเคยกระทําความผิดสถานเดียวกันนี้มากอน 
           เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดสถานเดียวกันนี้จํานวน..................................คะแนน 

ฉะนั้นจึงใหตัดคะแนนความประพฤติของ นนร............................................................................ซึ่งเปน
คะแนนความประพฤติในชั้นปที่.....................ประจําปการศึกษา...............................................................
เปนจํานวน...........................คะแนน  ตามอํานาจที่กําหนดไวในระเบียบฯ ดังกลาว 
 ทั้งนี้    ตั้งแต........................................... 

 
                                               (ลงชื่อ).......................................................... 
                                               (ตาํแหนง)...................................................... 

 
ฉบับที่ ๑ 

ทบ.๑๐๑ – ๐๐๓ – ๑ 
 

 

และ  

 ครั้งแรก 
 ครั้งที่........ 



-๗๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ         
ที่  กห ๐๔๖๐            วันที่      
เร่ือง   ใหตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย      

สง นักเรียนนายรอย และหนวยที่เก่ียวของ 

 เนื่องดวย  นนร...............................................................ชั้นปที่............สังกัด..............................
ไดกระทําผิดวินยัทหาร โดย............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 

ซึ่งเปนการกระทําความผิดเปน                   ตามระเบียบ รร.จปร.วาดวยการตัดคะแนนความประพฤติและ
การลงทัณฑนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๒ ระบุเปนการกระทําความผิดชั้นที่................สถาน...................... 
(ผนวก ก ขอ.................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................) 
           ไมเคยกระทําความผิดสถานเดียวกันนี้มากอน 

           เคยถูกตดัคะแนนความประพฤตใินความผดิสถานเดยีวกันนี้จาํนวน...................................คะแนน 
ฉะนั้นจึงใหตัดคะแนนความประพฤติของ นนร...............................................................................ซึ่งเปน
คะแนนความประพฤติในชั้นปที่.....................ประจําปการศึกษา..............................................................
เปนจํานวน...........................คะแนน  ตามอํานาจที่กําหนดไวในระเบียบฯ ดงักลาว 

 ทั้งนี้    ตั้งแต........................................... 
 

                                               (ลงชื่อ).......................................................... 
                                               (ตาํแหนง)...................................................... 

 
ฉบับที่ ๒ 

ทบ.๑๐๑ – ๐๐๓ – ๑ 
 

 

 
 

ปดประกาศตั้งแต......................... 

(ลงชื่อ).......................................... 

(ตําแหนง)..................................... 

 ครั้งแรก 
 ครั้งที่........ 

และ    



-๗๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ                                                                   
ที่  กห ๐๔๖๐                         วันที ่                                                         
เร่ือง    ใหตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย                                            

 

 

 

 

 

สง นักเรียนนายรอย และหนวยที่เก่ียวของ 

 เนื่องดวย นนร..................................................ชั้นปที่.................สังกัด....................................... 
ไดกระทําผิดวินยัทหาร โดย............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
ซึ่งเปนการกระทําความผิดเปน                       ตามระเบียบ รร.จปร.วาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ
และการลงทัณฑนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๒ ระบุเปนการกระทําความผิดชั้นที.่..................สถาน............ 
(ผนวก ก ขอ.................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................) 
             ไมเคยกระทําความผดิสถานเดียวกันนี้มากอน 
             เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดสถานเดียวกันนี้จํานวน................................คะแนน 
 ฉะนั้นจึงใหตัดคะแนนความประพฤติของ นนร........................................................................

ซึ่งเปนคะแนนความประพฤติในชั้นปที่.....................ประจําปการศึกษา....................................................
เปนจํานวน...........................คะแนน  ตามอํานาจที่กําหนดไวในระเบียบฯ ดังกลาว 
 ทั้งนี้    ตั้งแต........................................... 
 

                                               (ลงชื่อ).......................................................... 

                                               (ตาํแหนง)...................................................... 

 
ฉบับที่ ๓ 

ทบ.๑๐๑ – ๐๐๓ –๑ 
 

 

กระผม นนร................................ 

ไดรับทราบคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติแลว 

ตั้งแต........................................ 

(ลงชื่อ)....................................... 

 

และ  

ครั้งแรก 
ครั้งที่........ 



-๗๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

ผนวก ง 
              เสนทางเดินเอกสาร   "คําสั่งตัดคะแนนความประพฤติ นนร.” 

หมายเหตุ คําสั่งตัดคะแนนความประพฤติทําขึ้นเปน ๓ ฉบับ 

 ฉบับที่ ๑ เก็บไวที่หนวยออกคําสั่งตัดคะแนน 

ฉบับที่ ๒ สงไปใหกองพันปดประกาศ 

ฉบับที่ ๓ สงให นนร.ที่ถูกตัดคะแนนลงชื่อรับทราบ แลวสงกลับมาเก็บไวเปน 
            หลักฐานที่กองพันตนสังกัด และสําเนาให นนร. เก็บไวเปนหลักฐาน 



-๗๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการฝกพ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.        (โทร ๖๒๒๑๐)                               . 
ที ่กห ๐๔๖๐.๔.๑/ ๑๒๕           วนัที ่       ๒๗ ม.ค.๕๙                                  .  
เรื่อง  ขออนุมัติใชเกณฑการคิดอักษรระดับ (เกรด) จากคะแนนความประพฤติ นนร.        . 

เรียน    ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

อางถึง  ระเบียบ รร.จปร. วาดวย การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ นนร.  
          พ.ศ.๒๕๕๒ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗  

สิ่งที่สงมาดวย  เกณฑการคิดอักษรระดับ (เกรด) จากคะแนนความประพฤติ                        

 ๑. ตามสั่งการ ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ใหจัดทําเกณฑการคิดอักษรระดับ 
(เกรด) จากคะแนนความประพฤติของ นนร. โดยมีหนวยกิต ปการศึกษาละ ๔ หนวยกิต  

 ๒. ตามอางถึง หมวด ๑ คะแนนความประพฤติ ขอ ๖ ให นนร. คนหนึ่งมี
คะแนนความประพฤติใน ๑ รอบปการศึกษา ๒๐๐ คะแนน  โดยใหเปนคะแนนเริ่มตน
ตั้งแตวันแรกที่มีคําสั่งใหเลื่อนชั้นและสิ้นสุดในวันกอนวันที่มีคําสั่งให เลื่อนชั้นในป
การศึกษาถัดไป หรือวันที่มีคําส่ังใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๓. ตามขอ ๑ ฝกพ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ขออนุมัติใชเกณฑการคิดอักษร
ระดับ (เกรด) จากคะแนนความประพฤติของ นนร. รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

 ๔. เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
     ๔.๑ อนุมัติใหใชเกณฑการคิดอักษรระดับฯ ตามขอ ๓ 
                  ๔.๒ สําเนาให นขต., ฝอ.และ ฝก.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทราบ/ดําเนินการฯ 

              จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาหากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในขอ ๔ 

                                                          พ.ท.  ตรียุทธ   ศรขีวัญ 
                                                 ( ตรยีุทธ   ศรีขวัญ ) 

                                                 ฝอ.๑ กรม นนร.รอ.รร.จปร.  
 

 

         -สําเนาคูฉบับ- 

อนุมัติในขอ ๔  
(ลงชื่อ) พ.อ.อํานวย  แยมผกา 
        ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
                ๒๗ ม.ค.๖๐ 

 



-๗๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
เกณฑการคิดอักษรระดับ จากคะแนนความประพฤติของ นนร. 

 

ลําดับ คะแนน 
ที่ถูกตดั 

คะแนน 
ที่เหลือ 

ชวงความหาง อักษร 
ระดับ 

หมายเหตุ 

1 0-9 191-200 10 A นนร.มีคะแนน 

2 10-19 181-190 10   B+ ความประพฤติ 

3 20-29 171-180 10 B ปการศึกษาละ 

4 30-39 161-170 10   C+ 200 คะแนน 

5 40-49 151-160 10 C  

6 50-59 141-150 10   D+  

7 60-120 80-140 61 D  

8 121-200 0-79 79 F  

 
................................                         ตรวจถูกตอง                                                                                       

                                        (ลงชื่อ) พ.ท. ตรียุทธ   ศรีขวัญ 

                                                                      (ตรยีุทธ   ศรีขวัญ ) 

                                                                 ฝอ.๑ กรม นนร.รอ.รร.จปร.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 



-๗๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย ระบบเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย 

พ.ศ.๒๕๔๑ 
- - - - - - - - - - - - 

ฯลฯ 
  ปลูกฝงใหนักเรียนนายรอยเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมทั้งกาย

วาจาและใจอันเปนรากฐานในการเปนนายทหารสัญญาบัตรที่ดี 

ฯลฯ 

          ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 

          ๔.๑ การโกหก หมายถึง การกระทําที่มีเจตนาหลอกลวงผูอื่น 

ดวยการกลาวสิ่งที่เปนเท็จ หรือดวยวิธีการติดตอสื่อสารใด ๆ ที่มีขอความเปนเท็จ 
รวมทั้งแสดงความจริงเพียงบางสวน หรือแสดงขอความกํากวมไมขัดแยงดวยขาวสาร 

หรือภาษาใด ๆ ก็ตาม อันประกอบดวยเจตนาที่จะทําใหผูอ่ืนเขาใจผิดหรือมีเจตนาที่จะ

หลอกลวง ซึ่งผลของการกระทํากอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่เกี่ยวของ และตอ
สังคมสวนรวม หรือเปนการพูดปด พูดไมจริง ทั้งดวยวาจาและลายลักษณอักษร 

           ๔.๒ การโกง หมายถึง โดยทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดง
ขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความซ่ึงควรบอกใหแจง และโดยการหลอกลวงดังวา

นั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ 

                ๔.๓ การขโมย หมายถึง การเอาทรัพยของผูอื่น หรือที่ผูอื่นเปน
เจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต 

   ขอ ๕  ระบบเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย ประกอบดวย 
                ๕.๑ กฎเกียรติศักดิ์ 

              ๕.๒ คณะกรรมการพัฒนาระบบเกียรติศักดิ์ 
                ๕.๓ คณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์ 

 



-๗๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ขอ ๖  กฏเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย ไดแก 
    ๖.๑ นักเรียนนายรอย จะตองไมโกหก 

              ๖.๒ นักเรียนนายรอย จะตองไมโกง 

   ๖.๓ นักเรียนนายรอย จะตองไมขโมย 
                ๖.๔ นักเรียนนายรอย จะตองไมยินยอมใหนักเรียนนายรอยผูใด 

โกหก โกง หรือขโมย ถานักเรียนนายรอยผูใดละเมิดกฎเกียรติศักดิ์จะตองถูกลงโทษ
ตามระเบียบกองทัพบก วาดวย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๕ และ

ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย การตัดคะแนนความประพฤติและ

การลงทัณฑ นนร. พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ขอ ๗  คณะกรรมการพัฒนาระบบเกียรติศักดิ ์
       ให กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค แตงตั้งนายทหารสัญญาบัตร 
และนักเรียนนายรอยเปนคณะกรรมการพัฒนาระบบเกียรติศักดิ์ มีหนาที่ อบรม ชี้แจง 

ปลูกฝง ใหนักเรียนนายรอยรักษากฎเกียรติศักดิ์ 

  ขอ ๘  คณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์  
        ให กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค แตงตั้งนักเรียนนายรอย
เปนคณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์ มีหนาที่พิจารณาการละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ของ
นักเรียนนายรอย 
  ขอ ๙ ในสวนราชการของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่
อบรมชี้แจง และรายงานการละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย เมื่อพบเห็นให
กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ทราบ 
  ขอ ๑๐  ให กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค กําหนดระเบียบการ
ปฏิบัติปลีกยอยตามความเหมาะสมและรักษาการตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

         (ลงชื่อ) พลโท สมทัต   อัตตะนันทน 
          ( สมทัต   อัตตะนันทน ) 
                                               ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 



-๘๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ตอนที่ ๔ 
 

 

 

 

ระบบและระเบยีบกรมนกัเรียนนายรอยรกัษาพระองคฯ 
 ระเบียบปฏิบัติประจําวันของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙  
  ระบบนักเรียนนายรอยใหม พ.ศ.๒๕๖๒    
  ระบบนักเรียนอาวุโส  พ.ศ.๒๕๔๕   
  ระบบนักเรียนผูบังคับบัญชา พ.ศ.๒๕๕๙    
  ระบบความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร พ.ศ.๒๕๔๕  
 ศาลเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
 เกณฑการคิดอักษรระดับจากการทดสอบรางกายของ นนร.  
 การพิจารณานักเรียนนายรอยดีเดน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ระเบียบและขอปฏิบัติของ นนร.ที่ถูกขัง พ.ศ.๒๕๕๗ 
 การจัดระเบียบภายในหองนอนนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๒ 
 การดําเนินกิจกรรมชมรมนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
 การใชจักรยานของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๖๒  
 การใชเครื่องมือสื่อสารของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๖๒ 
 การใชสโมสรนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
 กองทุนสงเคราะหนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๐  
 กองทุนน้ําใจนองพี่ รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๙    
 เครื่องแบบนกัเรียนนายรอยและสวนประกอบเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๔๒
 เบ็ดเตล็ด 
  - สิทธิประโยชน 
  - อัตรา สป.ประเภทเครื่องตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย 
    นักเรียนทหาร 
   - การใหบริการนักเรียนนายรอย 
   

 



-๘๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



-๘๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย ระเบียบปฏิบัติประจําวันของนักเรียนนายรอย  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

พ.ศ.๒๕๔๕ และใหการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย เปนไปดวยความ

เรียบรอยมีประสิทธิภาพและไดผลสมความมุงหมายของทางราชการ จึงกําหนดระเบียบ
ไวดังนี้ 

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย ระเบียบประจําวันของนักเรียนนายรอย   

พ.ศ.๒๕๕๙” 

  ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา วาดวย ระเบียบปฏิบัติประจําวันของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๕ 

 ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ ๔ บรรดาระเบียบ หรือขอบังคับที่ขัดกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๕ ระเบียบปฏิบัติประจําวัน :  ตามผนวก ก 

  ๕.๑ ระเบียบปฏิบัติประจําวัน วันราชการ  
  ๕.๒ ระเบียบปฏิบัติประจําวัน สําหรับเวรเตรียมพรอมและกักบริเวณ

  ๕.๓ ระเบียบปฏิบัติประจําวัน สําหรับนักเรียนนายรอยนักกีฬาโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ที่เก็บตัวฝกซอม 

  ๕.๔ นักกีฬา รร.จปร. ที่เก็บตัวเพื่อฝกซอมกีฬา  

 ขอ ๖ การเขาแถวตาง ๆ   :   อนุผนวก ๑ (ประกอบผนวก ก) 

 ขอ ๗ รายละเอียดในการปฏิบัติตาง ๆ  :   อนุผนวก ๒ (ประกอบผนวก ก) 



-๘๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๑๐ ใหผูบังคับกองพันกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

             (ลงชื่อ) พันเอก อํานวย   แยมผกา 

          (อํานวย   แยมผกา )  

                                              ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

                                                        โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



-๘๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ก ระเบียบปฏิบัติประจําวัน  

ประกอบ ระเบียบ กรม นนร.รอ.รร.จปร. วาดวย ระเบียบปฏิบัติประจําวัน 

ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 ระเบียบปฏิบัติประจําวัน วันราชการ 

เวลา การปฏิบตั ิ การแตงกาย สถานที ่ หมายเหต ุ
๐๕๑๕ 

๐๖๔๐ 

 

๐๗๐๐ 

๐๘๐๐ 

๑๒๐๐ 

๑๓๐๐ 

๑๕๐๐ 

๑๕๓๐ 

๑๘๐๐ 

๑๙๓๐ 

๒๑๐๐ 

๒๑๑๕ 

๒๒๐๐ 

- ตื่นนอน/ปฏิญาณตน/ออกกําลังกาย 

- ตรวจเครื่องแตงกาย/หองนอน/ 

  เขตสุขาภิบาล 

- รับประทานอาหารเชา 

- เคารพธงชาติ/เขาหองเรียน 

- รับประทานอาหารกลางวัน 

- เขาหองเรียน 

- เลิกเรียน 

- รวมแถว/เริ่มฝก/ทํากิจกรรม/กีฬา 

- เคารพธงชาติ/รับประทานอาหารเย็น 

- ฝกฝนตนเอง 

- เลิกฝกฝน 

- สวดมนต 

- นอน 

ชดุกีฬา 

ชุดศึกษา/ชดุฝก  

 

ชุดศึกษา/ชดุฝก 

ชุดศึกษา/ชดุฝก 

ชุดศึกษา/ชดุฝก 

ชุดศึกษา/ชดุฝก/ชุดกีฬา 

ชุดศึกษา/ชดุฝก/ชุดกีฬา 

ตามภารกิจ 

ชุดกีฬา/ชดุครึ่งทอน 

ชุดลําลอง 

ชุดลําลอง 

ชุดลําลอง 
ชุดนอน 

หนากองรอย 

กองรอย 

 

โรงเลี้ยงนนร. 

   หองเรียน 

โรงเลี้ยงนนร. 

   หองเรียน 

   หองเรียน 

หนา บก.พัน 

โรงเลี้ยงนนร. 

   หองฝกฝน 

   หองฝกฝน 

   หนา บก.พัน 

   หองนอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 ๑. กําหนดการปฏิบัติของ นนร. ในหวง ๑๕๓๐-๑๗๓๐ ของแตละวัน ใหเปนไปตามที่    

กรม นนร.รอ.รร.จปร. กําหนด  

 ๒. ในกรณีที่มีภารกิจสําคัญและจําเปนใหผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. เปนผูพิจารณาสั่ง

การใหนนร.ปฏิบัติแตกตางไปจาก รปจ. ได และรายงานให ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทราบ 

 ๓. เวรผลัดสุดทายหลังจากออกเวรแลวงดออกกําลังกายใหทําความสะอาดเขตสุขาภิบาล

ตามที่กองพันแบงมอบใหและปดไฟบนกองรอยทุกดวง 

 ๔. เวลา ๐๖๔๐ - หน.หมูตรวจเครื่องแตงกายลูกแถวของตน 

    - หน.มว.ตรวจหองนอนลูกแถวของตน 

    - หน.รอย. ตรวจเขตสุขาภิบาลกองรอย 



-๘๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๕. วันที่มีการใชอาวุธประจํากายประกอบการฝกหลังเลิกฝกใหออกกําลังกายโดยวิ่งถือปน

และเลนกายบริหารประกอบอาวุธ 

 ๖. การรับประทานอาหารมื้อเย็น 

                   - วันปกติ แตงกายชุดกีฬา 

  - วันฝกแตงกาย ครึ่งทอนชุดฝก 

         - หากมีการแตงกายนอกจากนี้เนื่องจากมีภารกิจอื่น  ใหกําหนดเปนครั้งคราว 

 ๗. ใหมีการทําความสะอาดอาวุธปนทุกสัปดาหอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง หลังการใชงาน    

ครั้งสุดทายในสัปดาหนั้น ( สัปดาหใดปลอยวันเสาร ใหทําความสะอาดคืนวันศุกร ) 

       ๘. การฝกฝน       

  - ชั้นปที่ ๑     :   หองฝกฝนรวมที่กําหนดให 

  - ชั้นปที่ ๒-๕  :   หองตนเอง  

 ๙. การฝกฝนหลัง ๒๒๐๐ ให นนร. ลงชื่อในสมุดขออนุญาตฝกฝนนอกเวลาทุกครั้ง  
 ๑๐. ตารางการปฏิบัติของ นนร. เมื่อมีการปลอยพักบานในเย็นวันศุกรหรือเย็นกอนวันหยุด 

 

เวลา การปฏิบตั ิ การแตงกาย สถานที ่ หมายเหต ุ
๑๕๔๕ 
๑๖๑๕ 

๑๖๓๐ 

- รวมแถวตรวจยอด 
- รวมแถวปฏิญาณ 

- รถออกหนาลาน บก.รร.จปร. 

ตามกําหนด 
ตามกําหนด 

 

หนาบก.พัน. 
ศาลาวงกลม 

 

 

 

 
๑๑. ตารางการปฏิบัติของนนร.เมื่อมีการปลอยพักบานในเชาวันเสารหรือเชาวันหยุดราชการ 

เวลา การปฏิบตั ิ การแตงกาย สถานที ่ หมายเหต ุ
๑๑๑๕ 

๑๑๔๕ 
๑๒๐๐ 

- รวมแถวตรวจยอด 

- รวมแถวปฏิญาณ 
- รถออกหนาลาน บก.รร.จปร. 

ตามกําหนด 

ตามกําหนด 
 

หนาบก.พัน. 

ศาลาวงกลม 
 

 

 

หมายเหตุ 
 ๑. กรณีมีภารกิจในเย็นวันศุกร ,  เย็นวันหยุด, เชาวันเสาร  หรือเชา

วันหยุดราชการ การปฏิบัติในการปลอยพักบาน ใหเปนไปตามที่ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

กําหนด 

 ๒. นายทหารเวรกรม นนร.รอ.รร.จปร. ควบคุมการปลอย นนร. 



-๘๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบปฏิบัติประจําวันสําหรับเวรเตรียมพรอมและกักบริเวณ 
เวลา การปฏิบตั ิ การแตงกาย สถานที ่ หมายเหต ุ

๐๕๑๕ 

 ๐๗๐๐ 
 ๐๘๐๐ 

 

๑๒๐๐ 

 ๑๓๐๐ 
 ๑๕๓๐ 

 ๑๘๐๐ 

 

๒๑๓๐ 

๒๒๐๐ 

- ตื่นนอน/ปฏิญาณตน/ออกกําลังกาย 

- ตรวจยอด/รับประทานอาหาร 
- เคารพธงชาติ 

- เวลาผูบังคับบัญชา 

- ตรวจยอด/รับประทานอาหาร 

- เวลาผูบังคับบัญชา 
- ตรวจยอด/กีฬา/กิจกรรม 

- เคารพธงชาติ 

- ตรวจยอด/รับประทานอาหาร 

- สวดมนต 

- นอน 

ชุดกีฬา 

ชุดศึกษา 
ตามภารกิจ 

 

ชุดศึกษา 

ตามภารกิจ 
ตามภารกิจ 

ชุดกีฬา 

ชุดกีฬา 

ชุดลําลอง 

ชุดนอน 

หนากองรอย 

โรงเลี้ยงนนร. 
หนากองรอย 

 

โรงเลี้ยงนนร. 

ตามภารกิจ 
หนา บก.กรมฯ 

หนากองรอย 

โรงเลี้ยงนนร. 

หนา บก.พัน. 

หองนอน 

 

 
 

 

 

 
-น.เวร กรมฯ 

หมายเหตุ  
 ๑. ใชเปน รปจ. ในวันหยุดราชการสําหรับ นนร. กรณีไมมีการปลอยพักบาน 
 ๒. ในกรณีที่มีภารกิจสําคัญและจําเปนให ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. เปนผูพิจารณาสั่ง

การให นนร.ปฏิบัติแตกตางไปจาก รปจ. ได และรายงานให ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทราบ 

 ๓. เวลาผูบังคับบัญชา (๐๘๐๐-๑๒๐๐) ใหทําความสะอาดอาวุธยุทโธปกรณหรือพัฒนา

หนวย  
 ๔. นนร. ที่ถูกสั่งโทษ โดยใหเดินทัณฑ ปฏิบัติดังนี้ 

   - การแตงกาย  :   ชุดฝก, เครื่องสนาม ๘.๕ กิโลกรัม, ปนไม 

   - เสนทางเดิน   :   ถนน รอย.๑ - รอย.๓ของแตละกองพัน 

   - วันเวลา      :   วันเสารและวันอาทิตย เวลา ๐๘๐๐-๑๐๐๐ 
 ๕. การตรวจยอด นอกเหนือจากที่กําหนดใหเปนดุลยพินิจของ น.เวร กรม นนร.รอ. 

รร.จปร. 

 ๖. นนร. ที่สมัครใจอยู ใหตรวจยอดและรับประทานอาหารที่โรงเลี้ยง นนร.เวลา ๐๗๐๐, 

๑๒๐๐ และ ๑๘๐๐ 

 
 

   

 



-๘๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ระเบียบปฏิบัติประจําวันสําหรับ นนร. นักกีฬา รร.จปร.ที่เก็บตัวเพื่อฝกซอม 
เวลา การปฏิบตั ิ การแตงกาย สถานที ่ หมายเหต ุ

๐๔๔๕ 

 ๐๗๒๐ 
 ๐๘๐๐ 

๑๒๐๐ 

 ๑๓๐๐ 

๑๕๐๐  
๑๕๓๐ 

 ๑๙๐๐ 

๒๐๐๐ 

๒๑๑๕ 

๒๒๐๐ 

- ตื่นนอน/ปฏิญาณตน/ออกกําลังกาย 

- รับประทานอาหารเชา 
- เคารพธงชาติ/เขาหองเรียน 

- รับประทานอาหารกลางวัน 

- เขาหองเรียน 

- เลิกเรียน 
- ซอมกีฬา 

- รับประทานอาหารเย็น 

- ฝกฝนตนเอง 

- สวดมนต 

- นอน 

ชุดกีฬา 

ชุดศึกษา/ชดุฝก 
ชุดศึกษา/ชดุฝก 

ชุดศึกษา/ชดุฝก 

ชุดศึกษา/ชดุฝก/ชุดกีฬา 

ชุดศึกษา/ชดุฝก/ชุดกีฬา 
ชุดกีฬา 

ชุดกีฬา 

ชุดลําลอง 

ชุดลําลอง 

ชุดนอน 

หนากองรอย 

โรงเลี้ยงนนร. 
หองเรียน 

โรงเลี้ยงนนร. 

หองเรียน 

หองเรียน 
สนามฝกซอม 

โรงเลี้ยงนนร. 

หองฝกฝน 

หนา บก.พัน. 

หองนอน 

 
- งดเดินแถวใหญ 

 

 

 
 

 

 

 
หมายเหตุ ๑. การปฏิบัติของนักกีฬาใหอยูในความควบคุมของนายทหารควบคุมทีมกีฬานั้นๆ 
 ๒. ในการไปฝกซอมใหรวมเดินแถวไปเปนทีม 

 ๓. การฝกฝนนอกเวลาใหปฏิบัติตามรปจ. 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

อนุผนวก ๑ การเขาแถวตาง ๆ ประกอบผนวก ก ระเบียบปฏิบัติประจําวัน 
ประกอบระเบียบ กรม นนร.รอ.รร.จปร. วาดวย ระเบียบปฏิบัติประจําวัน 

ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

๑. การเขาแถวตรวจระเบียบในตอนเชา 
                           ๑.๑ การรวมแถวหนากองรอย 
     

 

กองรอย นนร. 
 
             นนร.ลูกแถว               นนร.ลูกแถว             นนร.ลูกแถว 

                 มว.๓                       มว.๒                      มว.๑ 
   
 

 
 

 

 

              ๑.๒ การรวมแถวหนา บก.พัน 

           บก.พัน. 
 

                   รอย.๓                   รอย.๒                   รอย.๑ 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๒. การเขาแถวเดินไปรับประทานอาหาร (เชา-เย็น) 

          นนร.ชั้นปที่ ๕ 

                                                                             หน.หมูเวร 

นนร.ลูกแถวในกองรอย 

 

      - จัดแถวในรูปของกองรอยตอนเรียงหก 

      - หน.หมู.เวรเปนผูควบคุมแถวเปนสวนรวม 

      - นนร.ผูบังคับบัญชา ตั้งแต หน.กองรอย ขึ้นไป และ นนร.ผูบังคับบัญชาที่เขาเวร 

ในวันน้ันไมตองเดินแถว 

      - นนร.ทุกนายตองถือกระเปาหนังสือไปดวย (มื้อเชา) 

๓. รูปแบบการเขาแถวหนาโรงเลีย้งเพื่อสงยอดรับประทานอาหารเชา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

ผช.น.ตรวจวินัยกองพนั  

น.เวร กรม ฯ 

ผช.น.เวร กรม ฯ 

             โรงเล้ียง นนร. 

หน.นนร. 

หน.พัน. 

หน.รอย. 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ขลุยกลอง 

๔. การเดินแถวไป สกศ.รร.จปร. 
การจัดรูปแถว : จัดรูปแถวตอนเรียง๙เรียงตามลําดับชั้น๕, ๔, ๓, ๒, ๑ 
 : ทุกกองพันจัด หน.กองพัน ๑ นาย หน.กองรอย  ๓  นาย เดินนําแถวนนร. ชั้นปที่ ๑-๕ 
ระยะตอ : หน.นนร.หางจากขลุยกลอง ๑๐ กาว, หน.กองพันหางจาก หน.นนร. ๕ กาว 
        หน.กองรอย หางจาก หน.กองพัน ๓ กาว, แถวหนาหางจาก หน.กองรอย ๒ กาว 
                      ระยะตอระหวางหนวย ๑๐ กาว โดยจัดรูปแถว ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

        

 
         

 

 

         

 

   

 

         

 

 
 
 
หมายเหตุ 
นนร. ที่เรียนวิชาทหารใหงดเดินแถวใหญ โดยใหรวม 
แถวหนา สวท.รร.จปร. ยกเวน นนร.ชั้นปที่ ๕ ที่ตอง 
เดินนําหนาแถว โดยให หน.กองพัน และ หน.กองรอย 

ของชั้นปที่งดเดินแถวใหญไปเดินนําหนาแถว นนร.ชั้นปที่ ๕ 

 

นนร.ชั้นปท่ี ๕ 

 

 

 

  ๒ กาว 

  ๓ กาว 

  ๑๐ กาว 

นนร.ชั้นปท่ี ๒ 

นนร.ชั้นปท่ี ๓ 

หน.นนร. 

หน.กองพัน 

หน.กองรอย 

หน.กองพัน 

หน.กองรอย 

หน.กองพัน 

หน.กองรอย 

นนร.ชั้นปท่ี ๔ 

 ๑๐ กาว 

  ๕ กาว 
 หน.กองรอย 

นนร.ชั้นปท่ี ๑ 

หน.กองพัน 

หน.กองรอย 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

อนุผนวก ๒ รายละเอียดในการปฏิบัติตาง  ๆประกอบผนวก ก ระเบียบปฏิบัติประจําวัน 
ประกอบระเบียบ กรม นนร.รอ.รร.จปร. วาดวย ระเบียบปฏิบัติประจําวัน 

ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๑. การเดินทางไปเรียนในตอนเชา 
 ๑.๑ นนร.ทุกนายเดินแถวไปสกศ.รร.จปร. 
  ๐๗๓๕ - นนร.ทุกกองพันเขาแถวพรอมกลาวคําปฏิญาณ 
  - แถวเริ่มออกเดินจาก กรม นนร.รอ.รร.จปร. ไปตามเสนทางที่     
กรม นนร.รอ.รร.จปร. กําหนด 
                  -  ถึง สกศ.รร.จปร. หน.นนร.รายงานยอดตอ น.ผูใหญ สกศ.รร.จปร.
และสั่งเลิกแถว นนร. เดินไปหองเรียนของตนเขาแถวเตรียมเคารพธงชาติหนาหองเรียน 
  ๐๘๐๐ - หน.ตอน.บอกแถวเคารพธงชาติ นนร.ทุกนาย รองเพลงชาติใหจบ
พรอมเสียงแตรหรือเสียงเพลงชาติของวิทยุกลาวคําปฏิญาณ ๓ จบ 
           ๐๘๐๕ - เขาหองเรียน 
  - อาจารยผูสอนเขาหองเรียนหน.ตอนบอกแสดงความเคารพรายงาน
ยอดเสร็จแลวใหอาจารยลงชื่อใบยอด ๒ ใบ อาจารยผูสอนเก็บไว ๑ ใบ หน.ตอนเก็บไว
เปนหลักฐาน ๑ ใบ 
 ๑.๒ ผูไดรับการยกเวนไมตองเดินแถวไปสกศ.  
  ๑.๒.๑ ผูป วยซึ่ง ไดรับอนุญาตจากแพทยหรือนายทหารปกครองเปน       
ลายลักษณอักษร 
  ๑.๒.๒ ผูปวยที่สามารถเดินมาดวยตนเองไดใหเดินไป สกศ.รร.จปร. โดยให
รวมแถว บริเวณที่รายงานยอดตอ น.ผูใหญ สกศ.รร.จปร. แลวเขาหองเรียนพรอม 
นนร.สวนใหญ 
         ๑.๒.๓ ไดรับการอนุมัติจาก ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. เปนกรณีพิเศษ 
 ๑.๓ การแตงกายของ นนร. ที่เจ็บปวยไมสามารถแตงเครื่องแบบตามระเบียบได
ครบชุด ใหแตงกายชุดลําลอง เสื้อขาวคอแดง กางเกงเครื่องแบบกากีแกมเขียวหรือ
กางเกงชุดฝก ตาม รปจ. รองเทาผาใบ เสื้อคลุมชุดวอรม (กรณีไมสามารถสวมรองเทา
ผาใบ ใหใชรองเทาฟองน้ํา) ทั้งนี้ตองไดรับอนุญาตจาก ผบ.พัน กรม นนร.รอ.รร.จปร.และ 
มีหลักฐานการอนุญาตเปนลายลักษณอักษร 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๒. การปฏิบัติระหวางการศึกษา 
 ๒.๑ ตองพกบัตรประจําตัวติดตัวอยูตลอดเวลา เมื่อมีการสอบใด ๆ ใหวางบัตร
ประจําตัวที่มุมขวาของโตะหรือแสดงบัตรตอนายทหารที่ขอตรวจ 
 ๒.๒ หามถอดเสื้อในเวลาเรียน  ฝกฝนตนเองหรือขณะพักประจําชั่วโมง (ยกเวน
ไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําวิชาหรือผูที่มีอํานาจสั่งการ) 
 ๒.๓ การเปลี่ยนตอนจากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งซึ่งมิใชอาคารที่มีหลังคาปก
คลุมตอเน่ือง ตองเดินเปนแถวอยูในความควบคุมของหัวหนาตอน (ยกเวน นนร.ช้ันปที่ 
๕ ไมตองเดินแถว ) 
 ๒.๔ งดการปฏิบัติระบบนักเรียนใหมทุกชนิดเพื่อให นนร. มีเสรีในการศึกษาหรือ   
มีเสรีในการเดินทางไปหองสมุดพบอาจารยหรือไปหองปฐมพยาบาล 
 ๒.๕ ในชั่วโมงคนควา นนร. ตองฝกฝนตนเองในหองเรียนที่กําหนดหรืออาจไป
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมในหองสมุดของกองวิชาหรือหองสมุด รร.จปร. 
 ๒.๖ นนร.บางตอนอาจมีชั่วโมงคนควาในชั่วโมงกอนรับประทานอาหารกลางวัน     
ถาไปหองสมุด รร.จปร. ใหเลิกใชหองสมุดเวลา ๑๑๕๐ แลวเดินแถวไปโรงเลี้ยง นนร. 
 ๒.๗ นนร.ซ้ือเครื่องดื่มและอาหารวางรับประทานไดในระหวางพักประจําชั่วโมง
ขณะฝกตนเองหรือในชั่วโมงที่ไมมีการศึกษา แตตองรับประทาน ณ ที่ที่จัดไว 
 ๒.๘ หามกลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. กอนเวลา ๑๕๐๐ ในวันราชการ ยกเวนได  
รับอนุญาตจากนายทหารปกครอง 

๓. การเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๓.๑ เดินในรูปแถวตามตอนเรียน เรียกแถวตั้งแตเวลา ๑๒๐๐ เปนตนไป 
 ๓.๒ เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแลวใหเดินกลับ สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๓ กรณีเรียนพลศึกษาหรือฝก 
       เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแลว นนร.ที่ตองรับการฝกและพวกที่
เรียนพลศึกษากลับมาเปลี่ยนชุด ณ กรมนนร.รอ.รร.จปร. โดยผูที่เรียนพลศึกษาใหเดิน
แถวไปที่ กพศ.ฯ โดยใชเสนทางหลักหนา กรม นนร.รอ.รร.จปร. (ถนนเดชาวุธ) ไปเลิก
แถวหนาศูนยกีฬาใหทันกอน ๑๓๐๐ เมื่อเรียนพลศึกษาเสร็จใหเดินแถวกลับมาเลิกแถว
หนากองรอยที่ ๑ ของแตละกองพัน (หามกลับกอนเวลา๑๕๐๐ ) 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๔. การเดินทางกลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. หลังเลิกเรียนในตอนเย็น 
 ๔.๑ การเดินแถวกลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. หลังจากเลิกศึกษา/เลิกฝกพลศึกษาให
เดินแถวกลับเปนตอนเรียน 
 ๔.๒ ผูที่ปวยเจ็บหรือไดรับการยกเวนใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการมาเรียนในตอน
เชา โดยสามารถเดินกลับตามลําพัง 

๕. การรักษาการณ 
     ๕.๑  หวงเวลาในการรักษาการณ ตั้งแต ๒๑๓๐-๐๕๓๐ โดยแบงเปน ๔ ผลัด ดังนี้.- 
   ๕.๑.๑ ผลัดที่ ๑  ตั้งแต  ๒๑๓๐  -  ๒๓๓๐  
    ๕.๑.๒ ผลัดที่ ๒  ตั้งแต  ๒๓๓๐  -  ๐๑๓๐ 
   ๕.๑.๓ ผลัดที่ ๓  ตั้งแต  ๐๑๓๐  -  ๐๓๓๐ 
   ๕.๑.๔ ผลัดที่ ๔  ตั้งแต  ๐๓๓๐  -  ๐๕๓๐ 

      หมายเหตุ เวรรักษาการณผลัดสุดทายใหงดออกกําลังกายในตอนเชาโดยใหทํา
ความสะอาดเขตสุขาภิบาล 
 ๕.๒ จุดรักษาการณ 
   ๕.๒.๑  คลังอาวุธ ๑ จุด 
   ๕.๒.๒  กองรอย ( เวรกองรอย )     ๒ จุด 
   ๕.๒.๓  บก.พัน. ( เวรบก.พัน. )     ๑ จุด 
   ๕.๒.๔  เวรสายตรวจ ๒  นาย 
 ๕.๓ การจัด นนร. รักษาการณ 
  ๕.๓.๑ จัด นนร.รักษาการณจุดละ ๑ นายของแตละผลัด (เวรสายตรวจจัด
ผลัดละ ๒ นาย )  
  ๕.๓.๒ จัดนนร.ทุกชั้นปทําหนาที่รักษาการณดังนี้.- 
   ๕.๓.๒.๑ นนร.ผูบังคับบัญชาเขา หน.หมูเวร, หน.มว.เวร, ผช.น.เวร
กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
   ๕.๓.๒.๒ นนร.ช้ันปที่ ๑, ๒, ๓, ๔ รวม ๖ คน/ผลัดจัดเขาเวรคลัง
อาวุธ, เวรกองรอย, เวรสายตรวจและเวรบก.พัน. 
   ๕.๓.๒.๓ เวรบก.พัน. และเวรสายตรวจใหแตละกองรอยหมุนเวียน
กันรับผิดชอบ 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๕.๔ การแตงกาย เครื่องแบบสนามพับแขนหมวกแกปทรงออนสีกากีแกมเขียว 

เข็มขัดสนาม สายโยงบาพรอมไฟฉาย 
 ๕.๕ หนาที่รับผิดชอบ เวรรักษาการณใหปฏิบัติตามระเบียบที่แตละหนวยได    
กําหนดขึ้น 
 ๕.๖ การรายงานเวร 
 ๕.๖.๑ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตั้งแต ผบ.รอย. ขึ้นไป 
 ๕.๖.๒ นายทหารเวรผูใหญ รร.จปร. 
 ๕.๖.๓ นายทหารเวร รร.จปร. 
 ๕.๖.๔ นายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
 ๕.๖.๕ นายทหารตรวจวินัยกองพัน  กองพันตนสังกัด 
 ๕.๖.๖ ผูชวยนายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
 ๕.๖.๗  นนร.ผูบังคับบัญชา ที่ปฏิบัติหนาที่ หน.หมูเวร และ นนร.ผูบังคับบัญชา
ตั้งแต หน.รอย.ขึ้นไป 
 ๕.๗  คํากลาวรายงาน 

๕.๗.๑ กระผม นนร. ……( ชื่อ-สกุล )..................ชั้นปที่........ เปนเวรประจํา 
กองรอยที่....... ผลัดที่ ..….ตั้งแตเวลา .............ถึงเวลา.…....... ในระหวางปฏิบัติหนาที่
เหตุการณปกติครับ 
  - กรณีถาเหตุการณไมปกติ ใหรายงาน ดังนี้ 
กระผม นนร.....…( ชื่อ-สกุล ) .................. ชั้นปที่.......เปนเวรประจํากองรอยที่........ 
ผลัดที่ ...…ตั้งแตเวลา ..............ถึงเวลา............ในระหวางปฏิบัติหนาที่มีเหตุการณควร
รายงานใหทราบดังนี้………..................................................................… 
  ๕.๗.๒ เวรคลังอาวุธ , เวร บก.พัน.และเวรสายตรวจ ใหรายงานดังน้ี 
กระผม นนร..............( ชื่อ-สกุล ).…........ ชั้นปที่...... เปน ( เวรคลังอาวุธ, เวรบก.พัน.)
ผลัดที่.....……ตั้งแต เวลา................ถึงเวลา...............ในระหวางปฏิบัติหนาที่  เหตุการณ 
ปกติครับ 

- กรณีถาเหตุการณไมปกติ ใหรายงาน ดังนี้ 
กระผม  นนร....................( ชื่อ-สกุล )..…..........…ชั้นปที่........... เปน ( เวรคลังอาวุธ, 
เวรบก.พัน.) ผลัดที่.............ตั้งแต เวลา................ถึงเวลา..............ในระหวางปฏิบัติ
หนาที่  มีเหตุการณควรรายงานใหทราบดังนี้………… 
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 ๕.๘  การปลุกเวร 
    ๕.๘.๑ นนร.ชั้นปที่ ๑ ไมมีการปลุก ใหรับผิดชอบตนเอง 
    ๕.๘.๒ นนร.ชั้นปที่ ๒-๕ ใหเวรสายตรวจเปนผูปลุกเวรผลัดตอไป กอนเวลา
ปฏิบัติหนาที่ ๑๕ นาที แลวกลับมาปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาเวรผลัดตอไปจะมารับ
หนาที่ 

๖. การจัดเวรเตรียมพรอมของ นนร. ในวันหยุดที่มีการปลอยพักบาน 
 ๖.๑ จัด นนร.ทุกนาย อยูเวรเตรียมพรอมผลัดละไมนอยกวา ๑ ใน ๘ ของจํานวน
นนร. ภายในกองพันแตละชั้นปและสงรายชื่อเวรเตรียมพรอมให ฝกพ.กรม นนร.รอ. 
รร.จปร.กอนปลอยพักบานไมนอยกวา ๓ วัน 
 ๖.๒ จัด หน.หมู อยูเวรเตรียมพรอมอยางนอยกองรอยละ ๑ นาย ตอผลัด 
 ๖.๓ จัด หน.กองรอย หรือ หน.มว. ในแตละกองพันอยูเวรเตรียมพรอมผลัดละ ๑ คน 
 ๖.๔ จัด หน.นนร. หรือ หน.กองพัน อยูเวรเตรียมพรอมผลัดละ ๑ คน (๑ ใน ๕) 
 ๖.๕ เปลี่ยนเวรเตรียมพรอมเวลา ๑๓๐๐ ที่หนาศาลาวงกลม               
 ๖.๖ อื่น ๆ ตามที่ กรม นนร.รอ.รร.จปร. ไดกําหนดไวในกําหนดการปลอย นนร. 
พักบาน 

๗. การแทนเวรเตรียมพรอม 
 นโยบาย กรม นนร.รอ.รร.จปร.ไมมีความมุงหมายที่จะใหมีการแทนเวรเตรียมพรอม
กันได เวนแตกรณีที่จําเปนจริง ๆ นนร.ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
 ๗.๑ ในวันราชการตองเขียนรายงานขออนุมัติจาก ผบ.รอยตนสังกัด ทั้งผูรับแทน
และผูใหแทน 
 ๗.๒ ในวันหยุดราชการตองเขียนรายงานขออนุมัติจากนายทหารเวร กรม นนร.รอ. 
รร.จปร. 
 ๗.๓ ผูใหแทนและผูรับแทนตองอยูในกองรอยเดียวกันและชั้นปเดียวกัน 
     ๗.๔ นนร.ผูบังคับบัญชากับ นนร.ลูกแถว ไมสามารถแทนเวรเตรียมพรอมกันได  
     ๗.๕ การแทนเวรเตรียมพรอมระหวาง นนร.ผูบังคับบัญชา ตองเปนระดับหรือกลุม
เดียวกัน (หน.นนร. และ หน.กองพัน สามารถแทนกันได, หน.กองรอย และ หน.มว.
สามารถแทนกันได ) 
 ๗.๖ การนําหลักฐานไปใหผูบังคับบัญชาของตนหรือนายทหารเวร กรม นนร.รอ. 
รร.จปร. อนุญาตตองไปทั้งผูใหแทนและผูรับแทน 
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๘. สิ่งของท่ีอนุญาตใหมีและไมอนุญาตใหมีไวในครอบครอง 
 ๘.๑ ไมอนุญาตใหนําของมีคามาไวในครอบครอง เชน เครื่องประดับที่ทําดวย
ทองคํา, นาค, พลอย, เพชร ฯลฯ เวนใหมีเฉพาะนาฬิกาขอมือ, เครื่องคิดเลขและ  
แหวนรุนเตรียมทหารที่ทําดวยโลหะเงิน 
 ๘.๒ อนุญาตใหมีเตารีดไฟฟา, วิทยุเทป, คอมพิวเตอรโดยตองรายงานเปน       
ลายลักษณอักษร ขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงระดับ ผบ.รอย.เพื่อสรุป
รายงาน ผบ.พัน.ทราบ และมีสมุดบัญชีบันทึกไวโดย นนร. ตองมีตูและกุญแจเก็บรักษา
ใหเรียบรอยและมีหลักการใชดังนี้ 
        ๘.๒.๑ วิทยุหามเปดเสียงดังรบกวนผูอ่ืนโดยเมื่อเวลาไปศึกษาจะตองเก็บใสตู 
        ๘.๒.๒ คอมพิวเตอรใหใชประกอบการศึกษาเทานั้น 
  ๘.๒.๓ โทรศัพทเคลื่อนที่ใหใชในสถานที่ที่กําหนดตามระเบียบเทานั้น 
 ๘.๓ ของอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไวในบัญชีเครื่องแตงกาย,ของใชประจําตัว เชน ชุดพลเรือน
อาวุธ, กระสุน, วัตถุระเบิด ไมอนุญาตใหมีไวในครอบครอง 
 ๘.๔ สื่อหรือสิ่งพิมพที่สอไปทางลามกอนาจาร อาจจะนําความเสื่อมเสียเกียรติและ
ชื่อเสียงของ นนร. ไมอนุญาตใหนําเขามาหรือมีไวในครอบครองโดยเด็ดขาด 
 ๘.๕ เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงานแลวใหถอดปลั๊กทุกครั้ง 
 ๘.๖ อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด ใหรับประทานในสถานที่ที่กําหนดไว 

๙. การปฏิบัติในโรงเลี้ยง 
 ๙.๑ หามนําอาหารนอกเหนือจากที่โรงเลี้ยงจัดใหเขาไปในโรงเลี้ยงเวนไดรับอนุญาต 
 ๙.๒ หามนําอาหารออกนอกโรงเลี้ยง (ยกเวนกรณีนนร.ปวยอยูที่กองรอย) 
 ๙.๓ ให นนร.น่ังตามที่กําหนดให (แยกเปนกองพัน) 
 ๙.๔ ใหเริ่มจัดอาหารและรับประทานอาหารไดเมื่อ ผูชวย น.เวร กรมฯสั่ง“พรอม
แลวเชิญรับประทาน”เวนมื้อกลางวันวันที่มีการศึกษา เมื่อ นนร. นั่งครบวงใหรับประทาน
ไดเลย 
 ๙.๕ ใหลุกจากโตะอาหารเมื่อ ผูชวย น. เวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. สั่ง“ อิ่มแลวไปได” 
 ๙.๖ เรื่องที่จะชี้แจงให นนร.ทราบเปนสวนรวม ตองไดรับอนุญาตจากนายทหารเวร
กรม นนร.รอ.รร.จปร. กอนทุกครั้งโดยเฉพาะมื้อเชาจะตองเปนเรื่องกรณีเรงดวนเทานั้น 
 ๙.๗ หามสงเสียงดังและจะตองอยูในลักษณะสุภาพ 
 ๙.๘ การวางกระเปาศึกษา ใหวางทางดานซายของเกาอ้ีนั่ง  



-๙๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๑๐. เขตหวงหาม 
      ๑๐.๑ หาม นนร. เขาพื้นที่ดังนี้ 
             ๑๐.๑.๑ บานพักขาราชการ รร.จปร. 
   ๑๐.๑.๒ พัน.ร.รร.จปร. 
   ๑๐.๑.๓ สนามกอลฟ (ยกเวนการเรียน,ฝกซอมกอลฟและกิจกรรมกอลฟ ) 
   ๑๐.๑.๔ สถานที่ทํางานของทางราชการ ยกเวนตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา
หรือมาติดตอราชการ 
   ๑๐.๑.๕ การใชศูนยสหกรณใหขออนุญาตนายทหารปกครองกองพันตน
สังกัด  (ตองมีหลักฐานในการไดรับอนุญาตจากกองพันตนสังกัดติดตัวไปดวย) โดย   
แตงกายใหถูกตองและเรียบรอย 
   ๑๐.๑.๖ ตลาดสด รร.จปร. 
   ๑๐.๑.๗ เรือนรับรอง รร.จปร. 
  ๑๐.๒ นนร.ที่ไดรับการยกเวน 
    ๑๐.๒.๑ นนร. ที่พักอาศัยกับบิดา มารดา ญาติพี่นอง ซึ่งเปนขาราชการ 
ใน รร.จปร. (กรณีปลอยพักบาน) 
    ๑๐.๒.๒ ไดรับอนุญาตจากนายทหารปกครองตนสังกัด 

๑๑. การใชไฟฟาสองสวางกองรอย นนร. 
   ๑๑.๑  หลังเวลา ๒๒๐๐ นนร. ปดหมดทุกดวงยกเวน 
         ๑๑.๑.๑ ไฟฟาสองสวางหองฝกฝนนอกเวลาตามที่หนวยจัดไว 
        ๑๑.๑.๒ ไฟฟาสองสวางหองนอนของ นนร. ใหปดไฟกลางหอง เปด
เฉพาะไฟโตะฝกฝนหรือไฟราวดูหนังสือ  ถึงเวลา ๒๔๐๐ 
       ๑๑.๑.๓  ใหทุกกองรอยเปดไฟฟาสองสวางเหมือนกันตามจุดตางๆดังนี้ 
       ๑๑.๑.๓.๑  ไฟฟาสองสวางหนาคลังอาวุธ 
       ๑๑.๑.๓.๒  ไฟฟาสองสวางหนาหองน้ํา 
            ๑๑.๑.๓.๓  ไฟฟาสองสวางบันไดกองรอย 
       ๑๑.๑.๓.๔  ไฟฟาสองสวางชั้นลางของกองรอย (เฉพาะจุดที่ยืนเวร) 
       ๑๑.๑.๓.๕  ไฟฟาสองสวางหนากองรอย 
   ๑๑.๒ ปดไฟฟาสองสวางทุกดวงเวลา ๐๖๐๐ โดย หน.หมูเวร รับผิดชอบ 
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๑๒. การฝกฝนนอกเวลา 
 ๑๒.๑ นนร.ที่จะฝกฝนเวลา ๒๒๐๐-๒๔๐๐ ใหลงชื่อในสมุดขออนุญาตฝกในนอก
เวลาและฝกฝนในสถานที่ที่กําหนด 
 ๑๒.๒ นนร.ที่จะฝกฝนหลังเวลา ๒๔๐๐ ตองขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาตาม 
ลําดับชั้นจนถึง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. และตองบันทึกลงสมุดฝกฝนนอกเวลาไวเปน
หลักฐาน 

๑๓. รปจ.วาดวยการลา 
 โดยปกติ กรม นนร.รอ.รร.จปร. ไมมีนโยบายใหลา แตเมื่อ นนร. มีความจําเปน
จริงๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ใหเสนอรายงานลาถึงผูมีอํานาจอนุมัติใหลาได ดังตอไปน้ี 
 ๑๓.๑  การลาในหวงการศึกษา (ตองของดการศึกษา) 
  ๑๓.๑.๑ ถาลาคางคืนที่มีแผนอยูแลว นนร. ตองเสนอรายงานขออนุญาต
ตามลําดับชั้นถึง ผบ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๓ วัน (ควรลากอน ๗ วัน) ยกเวนการ
ลาเรงดวน 
  ๑๓.๑.๒ ถาลาไมคางคืน นนร. ตองเสนอรายงานขออนุญาตถึง ผบ.รร.จปร.
ลวงหนาอยางนอย ๓ วัน 
 ๑๓.๒  ถาลานอกเวลาการศึกษา 
   ๑๓.๒.๑ ถาลาในระหวางการฝกคือเวลา ๑๕๔๕ – ๑๗๑๕ ใหเสนอ
รายงานและใบลาตามลําดับชั้นถึง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.ลวงหนาอยางนอย ๓ วัน
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูฝก, ผูอํานวยการฝกและ นนร.ผูน้ันตองนําเสนอใบลาดวย
ตนเอง 
   ๑๓.๒.๒ ถาลานอกเวลาฝก คือ หลังเวลา ๑๗๑๕-๒๔๐๐ ใหรายงานและ
เสนอใบลาตามลําดับชั้นถึง ผบ.พัน. อยางนอย ๓ วัน 
   ๑๓.๒.๓ ถาลานอกเวลาฝก คือ หลังเวลา ๑๗๑๕-๒๔๐๐ และกลับเขา
โรงเรียนหลังเวลา ๒๔๐๐ ใหรายงานและเสนอใบลาลวงหนาตามลําดับถึง ผบ.กรม
นนร.รอ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๓ วัน 
 ๑๓.๓ การลากิจที่ตองเดินทางไปตางประเทศ  ใหลาตามลําดับชั้นลวงหนา      
ไมนอยกวา ๒๐ วัน 
  ๑๓.๔ การลาเรงดวน ในกรณีพิเศษ เชน บิดา, มารดา หรือผูอุปการะถึงแกกรรม
หรือปวยหนักใหเสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยตรงไดทันที 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๑๓.๕ ในการลากิจของ นนร.เพื่อไปรวมงานตางๆ เชน งานศพ หรืองานมงคล
สมรส ใหลาเฉพาะญาติที่ใกลชิดโดยตองคํานึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ นนร.  
 ๑๓.๖ การขออนุญาตลาตอกรณีฉุกเฉิน ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจใหลา 

๑๔. การแสดงความเคารพ 
 ๑๔.๑  เม่ืออยูตามลําพัง 
   ๑๔.๑.๑ เมื่อเดินผานผูบังคับบัญชา, ผูใหญและผูอาวุโสสูงกวาให นนร.
แสดงการเคารพตามแบบธรรมเนียมทหารวาดวยการแสดงการเคารพและคูมือการฝก
พระราชทาน วาดวยการฝกบุคคลทามือเปลา    
   ๑๔.๑.๒ เมื่อเดินสวนกับผูบังคับบัญชาตองหยุดแสดงความเคารพตาม
แบบฝก 
   ๑๔.๑.๓ เมื่อผูบังคับบัญชา, ผูใหญเดินผาน นนร.ตองแสดงการเคารพ  
ถาอยูรวมกันหลายคนและไมอยูในความควบคุม นนร.นายใดที่เห็นกอนเปนคนบอก          
“ทั้งหมด,ตรง” “ยก,อก” “อึ๊บ” 
   ๑๔.๑.๔ เมื่อนักเรียนอาวุโสสูงกวาเดินผาน นนร.ตองแสดงการเคารพ    
ถาอยูรวมกันหลายคนและไมอยูในความควบคุมนนร.ที่เห็นกอนเปนคนบอก “ตรง” 
“ยก,อก” “อึ๊บ” 
 ๑๔.๒ เมื่ออยูในความควบคุม      
  เมื่อผูบังคับบัญชาผานหรือสวนใหนนร.ผูควบคุมแถวแสดงการเคารพตาม
แบบฝก 
  ๑๔.๓ การเดินแถวไป-กลับเพื่อไปศึกษาประจําวัน ให นนร.ที่เปนผูควบคุมแถว
เปนผูแสดงการเคารพเพียงผู เดียวและสั่ งแถวแสดงความเคารพเมื่อเดินผาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตั้งแต ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.ขึ้นไป (ในกรณีที่ควบคุม
แถวเปนกองพันแลวเดินผานผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ ผบ.พัน.ขึ้นไปจะตองใหผูควบคุม
แถวสั่งแถวแสดงการเคารพ ) 

๑๕. การทวนคําสั่งและการปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ๑๕.๑ นนร. ทุกนายตองทวนคําสั่งทุกครั้ง เมื่อไดรับคําส่ังใหปฏิบัติจากผูบังคับ 
บัญชา ผูใหญ และผูมีอาวุโสสูงกวา (ยกเวนในกรณีเขาแถวรับฟงคําชี้แจง) 
 ๑๕.๒ เมื่อปฏิบัติตามคําสั่งแลว ตองรายงานผลการปฏิบัติใหผูสั่งทราบเสมอ 
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๑๖. การเยี่ยมญาติ 
 ๑๖.๑ สถานที่      :   สโมสร นนร. 

 ๑๖.๒ การแตงกาย     :   ชุดฝก, ชุดศึกษาหรือสูงกวา 

 ๑๖.๓ เวลา 
   ๑๖.๓.๑ วันราชการตั้งแตเวลา ๑๕๓๐-๑๗๔๕ 

   ๑๖.๓.๒ วันหยุดราชการตั้งแตเวลา ๐๘๓๐-๑๘๐๐ (นนร.ที่เขาเวรเตรียม 

พรอมและกักบริเวณใหปฏิบัติตาม รปจ. และตองรับประทานอาหารที่โรงเลี้ยง นนร. 

เทานั้น) 

๑๗. การใชบริการรานคาในสโมสร นนร.และบริเวณปกโรงเลี้ยงนนร. 
 ๑๗.๑ อนุญาตให นนร.ทุกนายใชบริการไดทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนการ

ปฏิบัติตาม รปจ. อื่น ๆ ( ยกเวน นนร.ใหม ) 

 ๑๗.๒ วันราชการตั้งแตเวลา ๑๕๓๐-๑๗๔๕ และ ๑๘๓๐-๑๙๒๐ 

     วันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา  ๐๘๐๐ –๒๑๓๐ 

       ๑๗.๓ การแตงกาย  เครื่องแบบ นนร. ที่ถูกตองและเหมาะสม 

๑๘. การสวดมนต 
 ๑๘.๑ นนร.ลูกแถวทุกนายตองลงมาสวดมนต 

 ๑๘.๒ สถานที่หนา บก.พัน. (กรณีฝนตก ใชหองสวดมนตของแตละกองรอย) ใน

ทุกวันพุธ ให นนร.ทุกชั้นป สวดมนตของแตละกองรอยและให นนร.ชั้นปที่  ๕ 

หมุนเวียนกันเปนประธานในการจุดเทียนธูป  

 ๑๘.๓ การแตงกายชุดลําลอง 

 ๑๘.๔ นนร.ผูบังคับบัญชาที่เขาเวรในแตละวันตองกํากับดูแลการสวดมนตให

เปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๑๘.๕ นนร.ที่เปนนักกีฬา รวมสวดมนต กับ นนร.สวนใหญในกองพัน 

๑๙. การอาบนํ้า  :     ปฏิบัติตาม รปจ. 
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๒๐. การไปเรียน / ฝกวิชาพลศึกษาประจําวัน 
 ๒๐.๑ แตละชั้นเขาแถวรวมในรูปกองรอยโดยจัดแถวตามความเหมาะสม ตัวแทน
ชั้นคุมแถวใหนําแถวไปใหถึง กพศ.ฯ ไมเกินเวลา ๑๒๕๕ 
 ๒๐.๒ ใชเสนทางตามถนนเดชาวุธผานหนาพุทธศาสนสถาน 
 ๒๐.๓ หาม นนร. ใชเสนทางเดินเทาระหวางกองพันกับสนามฟุตบอลและเสนทาง
ใตกองรอย, บก.พัน. และสโมสร นนร. โดยเด็ดขาด 
 ๒๐.๔ หลังจากเลิกเรียนใหนําแถวกลับกองรอยของตนเองโดยใชเสนทางเดิม 
 ๒๐.๕ ผูที่ไมสามารถปฏิบัติเหมือนสวนใหญไดใหขออนุญาตกับนายทหารตรวจ
วินัยกองพัน 
๒๑. การใชบริการหองสมุด 

 ๒๑.๑ วันราชการตั้งแต ๐๘๐๐–๑๙๓๐ ในหวงเวลาคนควาดวยตนเองและ   
หลังรับประทานอาหารกลางวัน (หลังเวลา ๑๑๕๐ ให นนร.กลับไป สกศ.รร.จปร. เพื่อ
เดินแถวมารับประทานอาหารกลางวัน, เวลา ๑๕๐๐ นนร.ตองกลับไปที่ สกศ.รร.จปร. 
เพื่อเดินแถวกลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. ) 

 ๒๑.๒ วันเสารตั้งแตเวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ 
 ๒๑.๓ หาม นนร.ใชหองสมุดเปนแหลงมั่วสุมอันสอเจตนาในการไมปฏิบัติ       
ตาม รปจ.อื่นๆ เชน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินแถวมารับประทานอาหารกลางวันหรือจาก 
สกศ.รร.จปร. กลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
 ๒๑.๔ การแตงกายในการใชหองสมุดใหใชชุดศึกษาหรือกรณีเรียนวิชาทหารใช
ชุดฝกเทานั้น 
 ๒๑.๕ อื่นๆ ให นนร.ปฏิบัติตามระเบียบที่ ทางหองสมุดไดกําหนดไว 

๒๒. การใชบริการหองตัดผม 
 ๒๒.๑ ตั้งแตเวลา ๐๘๐๐ ชวงวางจากการศึกษาหรือพักประจําชั่วโมงจนถึงเวลา
๑๑๓๐ นนร.ตองกลับไป สกศ.รร.จปร. เพื่อเดินแถวมารับประทานอาหารกลางวันและ
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒๓๐ จนถึงเวลา ๑๕๐๐ นนร.ตองกลับไป
สกศ.รร.จปร.เพื่อเดินแถวกลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
 ๒๒.๒ ตั้งแตเวลา ๑๕๐๐ – ๑๖๐๐ เมื่อมีเวลาวางจากการฝก , กิจกรรม 
 ๒๒.๓ หามนนร. ตัดผมในเวลาศึกษาประจําชั่วโมง 

 ๒๒.๔ หามนนร. ตัดผมเวลาที่เดินเปลี่ยนหองเรียน 
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 ๒๒.๕ หาม นนร. ใชสถานที่หองตัดผมเปนแหลงมั่วสุมอันสอเจตนาในการไม    

ปฏิบัติ ตามรปจ. เชนเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินแถวจากสกศ.รร.จปร.มารับประทานอาหาร

กลางวันหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินแถวจาก สกศ.รร.จปร. กลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

ทรงผมนักเรียนนายรอย 
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๒๓. การแตงกายของนักเรียนนายรอย 
 ๒๓.๑ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องเแบบ  
ทหารพ.ศ. ๒๔๗๗ และระเบียบกองทัพบกวาดวยการแตงกายที่เกี่ยวของ 
 ๒๓.๒ เมื่อเขารับการศึกษาแตงกายตามที่ตารางการศึกษาไดกําหนดไว 
 ๒๓.๓ เมื่อแตงกายชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นหรือแขนยาว นนร.ตอง
กลัดกระดุมคอเสื้อเมื่อเขาพบผูบังคับบัญชาผูใหญผูอาวุโสสูงกวาและขณะเดินแถว 
 ๒๓.๔ อื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชากําหนด 
 ๒๓.๕ ในกรณีฝกนอกที่ตั้งหรือสมัยการฝก 

   - แตงกายตามตารางกําหนดการฝก 
 ๒๓.๖ การแตงกายออกนอกบริเวณ รร.จปร.แตงกายตามที่ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
กําหนด 

๒๔. การตรวจโรค 
 ๒๔.๑  การตรวจโรคในตอนเชา (เวลา๐๗๓๐) ณ อาคาร ก.๔ สกศ.รร.จปร. 
  ๒๔.๑.๑ นนร.ที่จะไปรับการรักษาพยาบาลเบื้องตนชวงเชาใหเซ็นชื่อใน
สมุดตรวจโรคของนายทหารเวรกรมฯ ที่โรงเลี้ยง นนร. ชวงรับประทานอาหารเชา 
  ๒๔.๑.๒ นายทหารเวร กรมฯ เปนผูกํากับดูแล นนร.ตามขอ ๒๔.๑.๑ 
 ๒๔.๒ การตรวจโรคในตอนบาย ( เวลา ๑๕๓๐ ) ณ รพ.รร.จปร. 
   ๒๔.๒.๑ ให นนร. เซ็นชื่อในสมุดตรวจโรคของแตละกองพัน บริเวณขาง 
พัน.๒ รอย.๑  
  ๒๔.๒.๒ นายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ตรวจยอดในสมุดตรวจโรคของ
ทุกกองพันและประสานขอรถจาก ผขส.สบร.รร.จปร. เพื่อรับ-สง นนร.ที่จะไปตรวจโรค 
  ๒๔.๒.๓ นายทหารเวร กรมฯ และ ผช.นายทหารเวร กรมฯ เปนผูนํา นนร. 
ไปตรวจโรคที่ รพ.รร.จปร. 
 ๒๔.๓ หาม นนร.ใช รพ.รร.จปร. เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม รปจ.อ่ืนๆหรือ    
มั่วสุมเปนอันขาด 
 ๒๔.๔ กรณีฉุกเฉินคนที่พบเห็นใหชวยเหลือนําสง รพ.รร.จปร.โดยทันทีในวิธีใดก็
ไดโดยเร็วที่สุดและอยูชวยเหลือพรอมกับหาทางแจงนายทหารเวรกรม ฯ ทราบดวย 
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๒๕. ผูชวยนายทหารเวร กรมนนร.รอ.รร.จปร. 
 ๒๕.๑ หนาที่ 

   ๒๕.๑.๑ ชวยเหลือนายทหารเวรกรมฯ ในกิจการทั้งปวง 
 ๒๕.๑.๒ กํากับดูแลให นนร.ปฏิบัติตาม รปจ. และภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่ได 

รับมอบหมาย 
   ๒๕.๑.๓ ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาและนายทหารเวรกรมฯ เมื่อ
ไดรับมอบหมาย 

 ๒๕.๑.๔ ตรวจสถานที่ตางๆ บริเวณภายใน กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
 ๒๕.๑.๕ เวลา ๑๒๐๐ ตรวจรับอาหารที่ โรงเลี้ยงพรอมกับ น.เวร กรมฯ 
 ๒๕.๑.๖ กํากับดูแล นนร. ที่รับการตรวจโรค 

   ๒๕.๑.๗ กํากับดูแลการปฏิบัติของ นนร.ภายในบริเวณโรงเลี้ยงใหเปนไป
ตามระเบียบที่ไดกําหนด 
   ๒๕.๑.๘ กํากับดูแลการปฏิบัติของ นนร.ภายในบริเวณ สกศ.รร.จปร.    
ใหเปนไปตามระเบียบที่ไดกําหนด 
   ๒๕.๑.๙ ตรวจการปฏิบัติหนาที่รักษาการณของ นนร. ใหปฏิบัติหนาที่
โดยเครงครัด 
  ๒๕.๑.๑๐ กํากับดูแลการขึ้นรถของ นนร. ใหเรียบรอยเมื่อมีการปลอยพัก
บานหรือมีภารกิจอื่น ๆ ใหเรียบรอย 
 ๒๕.๒ การปฏิบัติ 

 ๒๕.๒.๑ รับ-สงหนาที่เวลา ๐๖๐๐ แลวรายงานตัวตอนายทหารเวร กรมฯ 
   ๒๕.๒.๒ การแตงกายตามระเบียบที่เกี่ยวของกับการรักษาการณ 

 ๒๕.๒.๓ รับรถจักรยานจากกองพันตนสังกัดเวลา ๐๖๐๐ และสงคืน    
เมื่อพนหนาที่  
   ๒๕.๒.๔ ในวันหยุดราชการใหประจําอยูที่ สโมสร นนร. 
   ๒๕.๒.๕ หากเปนเรื่องที่จําเปนตองปฏิบัติ โดยทันที ใหใชดุลยพินิจ
ตัดสินใจปฏิบัติแลวรายงานใหนายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทันที 

 ๒๕.๒.๖ สามารถติดตอกับนายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. โดยใช 
วิทยุสื่อสารหรือโทรศัพทภายใน 
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๒๖. การใชกระเปาเมื่อมีการปลอยพักบาน 
 ๒๖.๑ ใหใชกระเปาเอกสารที่ กรม นนร.รอ.รร.จปร. กําหนด 
 ๒๖.๒ หากจําเปนตองใชกระเปาอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดใหเขียนรายงาน

พรอมเหตุผลการขอใชถึง ผบ.รอย.ของตนเองทุกครั้งและตองแสดงหลักฐานการไดรับ

อนุมัติทุกครั้งเมื่อมีการเรียกตรวจ 
๒๗. คําปฏิญาณ 
 ๒๗.๑ ตื่นนอน 
   “ ตายในสนามรบ เปนเกียรติของทหาร  ตายเสียดีกวาที่จะละทิ้งหนาที่ ” 

 ๒๗.๒ กอนเดินแถวไปศึกษา 
  “ นักเรียนนายรอย เปนสุภาพบุรุษของชาติ  ฉะนั้นจะตอง สุจริต เสียสละ  

กลาหาญสามัคคี  รูหนาที่  มีวินัย” 

 ๒๗.๓ หลังจากสวดมนต 
  “ นักเรียนนายรอยจะตองปฏิบัติตามกฎเกียรติศักดิ์ ดังตอไปน้ี 

     ๑. ไมกลาวคําเท็จ 

     ๒. ไมทุจริต 

     ๓. ไมลักขโมย 

     ๔. ไมเพิกเฉยตอการรายงาน เมื่อพบเห็นนักเรียนนายรอยนายใด 

      ละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ 

 ๒๗.๔ หนาพระบรมรูปและพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ 
  “ ขาพระพุทธเจา  จะรักษามรดกของพระองคทาน ไวดวยชีวิต” 
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ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
วาดวย ระบบนักเรียนนายรอยใหม 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
ฯลฯ 

 ....เพื่อใหนักเรียนนายรอยใหมมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและเพื่อใหนักเรียน
นายรอยชั้นสูงและอาวุโสปฏิบัติตอนักเรียนนายรอยใหมไดอยางเหมาะสมสมความมุง
หมายของทางราชการจึงไดกําหนดระเบียบปฏิบัติไวดังนี้ 

ฯลฯ 
 ขอ ๕ นักเรียนนายรอยใหม หมายถึง นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ (ใหม) ซึ่ง
ยังไมไดรับรองเปนนักเรียนนายรอยเกา 
 ขอ ๖ ความมุงหมายระบบนักเรียนนายรอยใหม 
  ๖.๑ เพื่อปรับสภาพให นนร. ใหมมีความพรอมพื้นฐานทั้งทางรางกาย
และจิตใจ 
  ๖.๒ เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะผูนําในเบื้องตนทั้ง ๑๔ 
ประการ 
  ๖.๓ เพื่อใหทราบถึงแบบธรรมเนียมทหารและประเพณีนิยม 
  ๖.๔ เพื่อใหไดรูจักการปรับปรุงตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอก กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
  ๖.๕ เพื่อใหการตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตน  

 ขอ ๗  ลักษณะอันพึงประสงคของการเปนผูนํา 
  ๗.๑ ทางกาย สุขภาพสมบูรณแข็งแรงกําลังกายเขมแข็งทรหดอดทน
รูปรางบุคลิกทาทางดี 
  ๗.๒ ทางสติปญญา ความตื่นตัวความคิดสมเหตุสมผลสามัญสํานึก
ดุลยพินิจและเห็นการณไกล 
  ๗.๓ ทางอารมณ การมองโลกในแงดีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
ความเยือกเย็นการบังคับตนเองความกระตือรือรนการสังคมดีความแนบเนียน อารมณ
ขันความเชื่อม่ันในตนเองความสนใจกวางขวางและการเขาใจผูอื่นอดทนอดกลั้นบังคับ
ขมใจตนเองได 
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   ๗.๔ ทางอุปนิสัย ความจงรักภักดีตรงไปตรงมาความสํานึกในหนาที่
ไววางใจไดจิตใจเขมแข็งกลาหาญ ความยุติธรรมและไมเห็นแกตัว 
 ขอ ๘ คุณลักษณะผูนํา ๑๔ ประการ 
   ๘.๑ ลักษณะทาทาง 
   ๘.๒ ความกลาหาญ 
   ๘.๓ ความเด็ดขาด 
   ๘.๔ ความไวเนื้อเชื่อใจ 
   ๘.๕ ความอดทน 
   ๘.๖ ความกระตือรือรน 
   ๘.๗ ความริเริ่ม 
   ๘.๘ ความซ่ือสัตยสุจริต 
   ๘.๙ ความพินิจพิเคราะห 
   ๘.๑๐ ความยุติธรรม 
   ๘.๑๑ ความรอบรู 
   ๘.๑๒ ความจงรักภักดี 
   ๘.๑๓ ความรูจักกาลเทศะ 
   ๘.๑๔ ความไมเห็นแกตัว   

 ขอ ๙ หลักการและวิธีการ 
    ๙.๑ หลักการ 
        ๙.๑.๑ นนร.ใหม จะไดรับการปลูกฝงใหเปนผูตามที่ดีการเปน     
ผูตามที่ดี คือผูที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่สูง สามารถบริหารจัดการหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการเริ่มตนของการเปนผูนําฉะนั้น นนร.ใหมตอง
ยอมรับวาตนมีสิทธิเปนศูนยและยอมรับวาตนเองยังไมรูอะไรทั้งสิ้นจึงตองยอมรับที่จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตดวยการหลอหลอมปรับปรุงและเสริมสรางใหตนเองดีขึ้นกวาเดิม 
       ๙.๑.๒ การเปนผูตาม คือ บทเรียนบทแรกกอนที่จะฝกใหเปน
ผูนําหนาที่สําคัญของผูตามที่ดี ก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัดและรูจักควบคุม
ตนเองใหอยูภายใตคุณธรรมวิธีที่จะทําใหนนร.ใหมมีคุณธรรมไดแกการสอนใหเรียนรู
และยอมรับกฎระเบียบขอบังคับ 
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    ๙.๑.๓  นนร.ใหม จะไดรับการฝกฝนใหรูจักยอมรับอํานาจในการ 
สั่งการของผูบังคับบัญชาดวยการถูกสั่งใหปฏิบัติตามคําสั่งซึ่งไมใชเพื่อบั่นทอนกําลัง
จิตใจหรือไมใชเพื่อให นนร.ใหมตองทนทุกขทรมานหรือเพื่อกดดันใหรูสึกต่ําตอยในทาง
กลับกันเพื่อฝกฝนใหนนร.ใหมสามารถควบคุมตนเองในทุกสถานการณที่วิกฤตและเมื่อ 
นนร.ใหมสามารถทําสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดแลวนนร.ใหมจะมีความภูมิใจและ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น และนนร.ใหม ทุกนายจะไดรับการฝกฝนใหพยายามทํา
ความสําเร็จจนเปนนิสัยประจําตัว 
    ๙.๑.๔ นนร.ใหม จะไดรับการปรับปรุงทั้งรางกายและจิตใจ โดย 
เฉพาะบุคลิกทางทหารอีกทั้งแบบธรรมเนียมทหารและประเพณีนิยม นนร.ใหมจะตอง
เรียนรูที่จะมีชีวิตอยูกับความไมยุติธรรมเพื่อจะไดเตรียมความพรอมสําหรับการเผชิญกับ
ความไมยุติธรรมอีกมากมายในชีวิตภายภาคหนา 
  ๙.๒  วิธีการ 
    ๙.๒.๑ เริ่มตนจากพิธีตอนรับหรือวันรับนองใหมซึ่งจะกระทําใน   
วันแรกหรือโอกาสแรกที่พรอมเพื่อให นนร.ใหม ไดรับทราบวา นนร.ใหมทุกนายเปน
สวนหน่ึงของ รร.จปร. แตเปนสวนที่เล็กที่สุดและทุกนายจะมีสิทธิเทากับศูนย นนร.ใหม
จะไดรับคําสั่งใหปฏิบัติซึ่ง นนร.ใหมจะตองปฏิบัติอยางรวดเร็วที่สุดอยางไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น เวลาทั้งหมดจะถูกใชไปดวยการปฏิบัติตามคําสั่ง เพื่อไมใหมีเวลาวางสําหรับ
นึกหรือคิดหรืออยูตามลําพังเปนอันขาดซึ่งจะเปนวันที่สับสนที่สุดของ นนร.ใหมทั้งหมด
นั่นคือ บทเริ่มตนของการฝกใหเปนผูนําดวยการใหปฏิบัติตามคําสั่งในฐานะของผูตาม
และยอมรับคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
    ๙.๒.๒ เมื่อเสร็จสิ้นการตอนรับ นนร.ใหมแลว นนร.ใหมจะไดรับ
การชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวของสิทธิและหนาที่และประเพณีปฏิบัติของ นนร.ใหม ซึ่ง นนร.ใหม
ทุกนายตองประพฤติและปฏิบัติตามตั้งแตวันที่รับตัวจาก รร.ตท.สปท. 
    ๙.๒.๓ หวงเวลาของระบบ นนร.ใหมจะเริ่มตนจากวันสงตัวจาก 
รร.ตท.สปท.ถึง ๕ ส.ค.ของทุกปหวงแรกเมื่อสงตัวจากรร.ตท. ถึงปลายเดือน เม.ย. จะ
เปนการฝกตามหลักสูตร นนร.ใหม ของ กรม นนร.รอ.รร.จปร. โดยจะมีการฝก อาทิ 
การฝกทาพระราชทาน การฝกการยิงปนดวยกระสุนจริง การเดินทางไกล และพักแรม 
เปนตนในชวงตนเดือน พ.ค.ของทุกปจะเปนการเปดการศึกษาของ นนร.ทุกชั้นป      
นนร.ใหมก็ยังคงปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่พรอมทั้งประเพณีนิยมของระบบ นนร.ใหม
ควบคูไปกับการเรียนภาควิชาการ ภาควิชาทหาร และการฝกวิชาทหารจนถึงวันที่       
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๕ ส.ค.จะเปนวันรับ นนร.ใหม เปน นนร.เกา มีพิธีสวนสนามและมอบกระบี่สั้นซึ่งเปน
สัญลักษณสําหรับ นนร. 
 อนึ่งในหวงเวลาดังกลาวกอนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม นายทหารปกครองและ
นักเรียนผูบังคับบัญชาจะใชสถานการณที่ยากลําบากบีบบังคับให นนร.ใหม โดยมี     
กิจเฉพาะทางทหาร เพื่อเปนการทดสอบกําลังใจและทบทวนการฝกที่ผานมาจักได
ทราบความพรอมขั้นพื้นฐานทั้งทางกายสติปญญาอารมณและอุปนิสัยของ นนร.ใหม   
แตละนาย เพื่อนํามาเปนขอมูลในการที่จะหลอหลอมปรับปรุงและเสริมสรางคุณลักษณะ
ผูนําตอไปและสําหรับการรับ นนร. ใหมเปน นนร.เกาน้ัน จะมีการประเมินผลจากเวลาที่
อยูในหลักสูตรการฝก นนร.ใหม อยางนอย ๘๕ เปอรเซ็นต และการตรวจสอบการฝก
ของนักเรียนผูบังคับบัญชาและนายทหารปกครอง เพื่อรับรองวา นนร.ใหมนั้นๆ สมควร
ที่จะไดเปน นนร.เกาหรือไมถาไมสมควรก็จะตองไดรับการฝกเพิ่มเติม 

 ขอ ๑๐ ผูมีสิทธิในการปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา นนร.ใหม ดังนี้ 
    ๑๐.๑ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
    ๑๐.๒ นักเรียนผูบังคับบัญชาซึ่งทําหนาที่ปกครอง นนร.ใหม 
    ๑๐.๓ นนร.อาวุโส (ชั้นปที่ ๒ และ ๓) และชั้นสูง (ชั้นป ๔ และ ๕) ใน
โอกาสที่  กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
กําหนดใหโดยแนชัดหรือในโอกาสที่ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เห็นสมควร 

ขอ ๑๑ สิทธิและขอพึงระลึกของ นนร.ใหม 
    ๑๑.๑ นนร.ใหมเปนผูที่มีอาวุโสต่ําสุดไมมีสิทธิที่จะเรียกรองสิ่งใดเกิน
กวาที่ กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
     ๑๑.๒ ตองเชื่อฟงเคารพยําเกรงตอนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสกวา 
     ๑๑.๓ ตองปฏิบัติตามคําสั่งกฎระเบียบคําชี้แจงของกรมนักเรียน   
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยเครงครัด 

 ขอ ๑๒  การปฏิบัติตนของนนร.ใหม 
   ๑๒.๑ มารยาท นนร.ใหม 
     ๑๒.๑.๑ หามลวงกระเปากางเกง นอกจากหยิบของที่ตองการ
หรือเก็บของเขากระเปากางเกง 
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     ๑๒.๑.๒ หามกอดอกหรือใชมือไขวหลังตอหนา นนร.อาวุโส 

     ๑๒.๑.๓ หามรองเพลงผิวปากตบมือโดยมิไดรับอนุญาต 
     ๑๒.๑.๔ หามนั่งไขวหางกระดิกเทาหรือน่ังกอดเขา 

     ๑๒.๑.๕ ไมตีตนเสมอกับ นนร.ที่อาวุโสกวาโดยการคุยเปน
การสวนตัว 

     ๑๒.๑.๖ ใหชวยเหลือ นนร.อาวุโส ในกิจการที่สมควร 

   ๑๒.๒ ความคลองแคลวในการปฏิบัติ 
      ๑๒.๒.๑ การเคลื่อนที่ใชการวิ่งเทานั้นและถาวิ่งตามลําพัง    

นอกโรงที่อยูเมื่อจะเลี้ยวตองเดินเขาระเบียบ ๓ กาวหยุดชิดเทาทําทาหันตามแบบฝก
(ปดจังหวะ) เดินเขาระเบียบอีก ๓ กาวจึงเดินหรือว่ิงตอไป (ระบบฉาก)  

     ๑๒.๒.๒ การรับประทานอาหารใหใชระบบฉาก 

     ๑๒.๒.๓ หลังจากรับประทานอาหารแลวอนุญาตใหเดินเปน
แถวโดยมีผูควบคุมได 

   ๑๒.๓ การจํากัดการเขาไปสถานที่ นนร.ใหมไมมีสิทธิที่จะเขาไป
หรือใชสถานที่ดังตอไปนี้ 

     ๑๒.๓.๑ บริเวณที่ทํางานหรือหองพักอาจารยทุกแหง เวนจาก
ไดรับคําส่ัง ฯ 

     ๑๒.๓.๒ สโมสรนักเรียนนายรอยและรานขายอาหารในสโมสร
นักเรียนนายรอย 

     ๑๒.๓.๓ บริเวณสโมสรนายทหาร 

     ๑๒.๓.๔ กองรอยที่พักและหองฝกฝนตนเองของกองรอยอื่นๆ
นอกจากไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือมีนักเรียน

อาวุโสนําเขา 
     ๑๒.๓.๕ บานพักขาราชการ รร.จปร. 

   ๑๒.๔ การแตงกาย นนร.ใหม ตองสวมเสื้อสวมหมวกและรองเทาทุก
โอกาสที่ออกนอกอาคารเมื่อเขาในอาคารใหถอดหมวกทันทีและถือหมวกเดินหรือยืน

ตามแบบฝกทาถอดหมวกทุกประการเมื่อน่ังจึงจะวางหมวกได 
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   ๑๒.๕ การแสดงการเคารพเม่ืออยูตามลําพัง 
      ๑๒.๕.๑ เมื่อจะผานผูบังคับบัญชาผูใหญกอนถึง ๓ กาวใหเดิน
เขาระเบียบตบเทาหนักแสดงการเคารพตามแบบฝก 
      ๑๒.๕.๒ เมื่อสวนทางกับผูบังคับบัญชาตองหยุดแสดงการ
เคารพตามแบบฝก 
      ๑๒.๕.๓ เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นผูใหญ นนร.อาวุโสสูงสุด เดิน
ผาน นนร.ใหมจะตองแสดงการเคารพถาอยูรวมกันหลายคนและไมไดอยูในความ
ควบคุมคนที่เห็นกอนเปนคนบอก“ ทั้งหมด, ตรง”“ยกอก” และสั่ง “อึ๊บ”ถาอยูใน
ความควบคุมผูควบคุมเปนผูบอกแสดงการเคารพ 
      ๑๒.๕.๔ เมื่อ นนร.อาวุโสสูงสุดเดินผาน นนร.ใหมจะตอง
แสดงการเคารพถาอยูรวมกันหลายคนและไมไดอยูในความควบคุมคนที่เห็นกอนเปน
คนบอก“ตรง”“ยกอก” และสั่ง “อึ๊บ”ถาอยูในความควบคุมผูควบคุมเปนผูบอกแสดง
การเคารพ 
      ๑๒.๕.๕ เมื่อผานพระบรมราชาอนุสาวรียรัชกาลที่ ๕ ทุกครั้ง
จะตองหยุดแสดงการเคารพและเมื่อจะออกไปหรือกลับเขามาใน รร.จปร. ทุกครั้ง
จะตองกลาวคําปฏิญาณวา 

“ ขาพระพุทธเจาจักรักษามรดกของพระองคทานไวดวยชีวิต” 
   ๑๒.๖ การรายงาน นนร.ใหม จะรายงานตองขึ้นตนดวย  “กระผม”  
และลงทายดวย “ครับ” และใหรายงานกรณีดังตอไปน้ี 
     ๑๒.๖.๑ เมื่อผานผูบังคับบัญชาหรือ นนร.ช้ันสูงกวาจะตอง
หยุดแสดงการเคารพและขออนุญาตผานคํารายงานดังนี้ 
    “กระผม นนร… ...(ชื่อ,สกุล)…ขออนุญาตผานครับ” 
     ๑๒.๖.๒ เมื่อจะเขาพบผูบังคับบัญชาหรือนักเรียนหัวหนาตอง
รายงานขออนุญาตเขาพบกอนทุกครั้งคํารายงานดังน้ี 
    “กระผม นนร.....(ชื่อ,สกุล)….ขออนุญาตเขาพบ….ครับ” 
     ๑๒.๖.๓ เมื่อไดรับคําส่ังใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดก็ตาม
ตองทวนคําสั่งเสมอ เชน ผูบังคับหมวดสั่งไปทําความสะอาดอาวุธคํารายงานดังน้ี 
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 “ตามคําสั่งผูบังคับหมวดใหกระผม นนร...(ชื่อ,สกุล)…ไปทําความสะอาด
อาวุธกระผมขออนุญาตปฏิบัติครับ” 
     ๑๒.๖.๔ เมื่อไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามคําสั่งแลว 
ตองกลับมารายงานคํารายงานดังน้ี 
 “ตามคําสั่งผูบังคับหมวดใหกระผมนนร... (ชื่อ,สกุล)…ไปทําความสะอาด
อาวุธบัดนี้กระผมไดปฏิบัติเรียบรอยแลวครับ” 
     ๑๒.๖.๕ เมื่อมีนายทหารเวรหรือผูบังคับบัญชามาตรวจใน
ขณะที่ปฏิบัติหนาที่เวรโรง คํารายงานดังน้ี 

 “ กระผม นนร.. (ชื่อ,สกุล)…เปนเวร....ประจํากองรอยที่…ผลัดที่…ตั้งแต
เวลา……ถึงเวลา…....ยอดนักเรียนนอน.....นาย (รายการจําหนาย).......รวมจําหนาย
.......นาย คงเหลือ........นาย ในระหวางปฏิบัติหนาที่เหตุการณปกติ (ไมปกติ) ครับ ” 
     ๑๒.๖.๖ เมื่อรับเสียงสัญญาณแตรปลุกเวรผลัดสุดทายจะตอง

หันหนาเขากองรอยที่อยูแลวรายงานคํารายงานดังน้ี 

 “กระผม นนร..(ชื่อ, สกุล).....เปนเวรประจํากองรอยที่......ผลัดที่…...ตั้งแต
เวลา…..ถึงเวลา…….บัดนี้ กระผมไดปฏิบัติหนาที่เรียบรอยแลวครับ” 
          ๑๒.๖.๗ เมื่อจะเขาโรงเลี้ยงตองขออนุญาต คํารายงาน ดังนี้ 

  “กระผม นนร.  (ชื่อ,สกุล)…ขออนุญาตเขาโรงเล้ียงครับ” 

ฯลฯ 

    ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

             (ลงชื่อ) พันเอก  อนุสรณ  สิทธิสกุลรัตน 

                       ( อนุสรณ  สิทธิสกุลรัตน ) 
                   ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

                                                       โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 
 



-๑๑๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
วาดวย ระบบนักเรียนอาวุโส 

พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

 เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนนายรอยมีการวางตัวที่เหมาะสมสําหรับ
ความเปนผูใหญหรือผูมีอาวุโสลดหลั่นตามชั้นการศึกษามีความสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอตนเองตอผูอื่นและตอการปฏิบัติหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายเปนการเสริมสราง
คุณลักษณะผูนําและความเปนสุภาพบุรุษตลอดจนการปรับปรุงตนเองใหอยูในสังคม
และสภาพแวดลอมไดเปนอยางดีจึงใหนักเรียนนายรอยทุกนายเวนนักเรียนนายรอย   
ชั้นปที่๑ใหมปฏิบัติตามระเบียบนักเรียนอาวุโสดังนี้.- 

ฯลฯ 

  ขอ ๔ ความอาวุโสของนักเรียนนายรอยสูงขึ้นตามลําดับชั้นปและตาม
ตําแหนงการเปนนักเรียนผูบังคับบัญชาโดยถือวาหัวหนานักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสสูงสุด 

  ขอ ๕ ระดับอาวุโสของนักเรียนนายรอยแบงออกเปน ๒ ระดับ คือ 
      ๕.๑ นักเรียนอาวุโสชั้นตน ไดแก นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๒ และ
ชั้นปที่ ๓ เรียกยอวา “นักเรียนอาวุโส ” 
     ๕.๒ นักเรียนอาวุโสชั้นสูง ไดแก นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ และ  
ชั้นปที่ ๕ เรียกยอวา “นักเรียนชั้นสูง” 

  ขอ ๖ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ ถือเปนนักเรียนนายรอยที่ไมมีอาวุโสใดมี
สภาพเปนนักเรียนนายรอยใหมและนักเรียนชั้นปที่ ๑ เกา เทาน้ัน 

  ขอ ๗ การปฏิบัติของนักเรียนที่มีอาวุโสสูงกวา 
    ๗.๑ เปนแบบอยางที่ดีทั้งดานความประพฤติและความเปนผูมี
ระเบียบวินัย 
    ๗.๒ใหความยุติธรรมและเมตตาแกนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโส       
นอยกวาเมื่อพบเห็นนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวาหยอนในความประพฤติหรือ
ระเบียบวินัยใหชี้แจงวากลาวตักเตือนถานักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวา  แสดง
กิริยาไมสุภาพหรือแสดงกิริยาไมเคารพใหรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน
ทราบเพื่อจะไดดําเนินการแกไขตอไป 
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    ๗.๓ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผแกนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวา 
เชน  การใชสโมสร สนามกีฬา อุปกรณกีฬา หองอานหนังสือ หรือการเขาคิวซ้ืออาหาร    
เปนตน 
    ๗.๔ ไมแสดงกิริยาหยาบคายตอนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวา 
    ๗.๕ ชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการอบรมชี้แจงวากลาวตักเตือน
หรือปรับปรุงลักษณะทหารนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวาเมื่อผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

  ขอ ๘ การปฏิบัติของนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวา 
    ๘.๑ ใหความเคารพยําเกรงตอนักเรียนนายรอยทีมีอาวุโสสูงกวา
เสมอ 
    ๘.๒ไมลวงเกินนักเรียนนายรอยทีมีอาวุโสสูงกวา เชน นินทา ดา
ประจานหรือแสดงกิริยากระดางกระเดื่อง 
    ๘.๓ เมื่อเห็นวานักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสสูงกวากระทําในสิ่งที่ไม
ถูกตองหรือ ไมสมควรตอตนใหขออนุญาตและชี้แจงเหตุผลโดยสุภาพ 
    ๘.๔ นักเรียนนายรอยชั้นต่ํากวาใหแสดงการเคารพนักเรียนนาย
รอยชั้นสูงกวา 
    ๘.๕ ใหเกียรติแกนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสสูงกวาในสิทธิบาง
ประการ เชน การใหที่นั่งในรถยนตโดยสาร สนามกีฬา โรงมหรสพ สโมสรหองอาน
หนังสือ หรือในที่อื่นใดเมื่อเห็นวาไมมีที่วางที่จะนั่งโดยตนเองเปนผูเสียสละแทน 
    ๘.๖ ไมควรเขาไปแทรกแซงในที่หรือบริเวณของนักเรียนนายรอย         
ที่อาวุโสสูงกวายกเวนมีเหตุจําเปน 

  ขอ ๙  นักเรียนอาวุโสทุกชั้นจะตองยึดมั่นในการปฏิบัติตนใหมีคุณลักษณะ
ผูนําทหารตลอดเวลาแหงความเปนนักเรียนนายรอยดวยการเปนตัวอยางที่ดีมีการ
ปรับปรุงตนเองดูแลแนะนํานักเรียนที่มีอาวุโสต่ํากวาใหปรับปรุงตน 

  ขอ ๑๐ นักเรียนอาวุโสทุกชั้นชวยเหลือปรับปรุงนักเรียนใหมเมื่อไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ 

  ขอ ๑๑ นักเรียนอาวุโสทุกชั้นจะตองประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
คําสั่งคําชี้แจงของทางราชการโดยเครงครัดดํารงตนเปนผูมีวินัย เพื่อเกียรติศักดิ์ของ
สถาบันอันเปนที่รักของทุกคนโดยเครงครัด 
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  ขอ ๑๒ ในบางกรณีที่นักเรียนอาวุโสดวยกันกระทําผิดซึ่งนอกเหนือไปจาก
ระเบียบของโรงเรียนเชนมีความขัดแยงในสวนตัวหรือสวนรวมการลวงเกินสิทธิตางๆ
ความเปนสุภาพบุรุษและมารยาทในการสังคมซึ่งผูกระทําความผิดไดรูสํานึกผิดของตน
และยินดีจะทําการสารภาพผิดตอหนาที่ประชุมนักเรียนอาวุโสดวยกันเพื่อแสดงความ
บริสุทธิ์ใจที่แทจริงและมีความมุงหมายที่จะมิใหเปนเยี่ยงอยางตอนักเรียนรุนหลังตอไป
การสารภาพผิดใหอยูในความควบคุมของหัวหนานักเรียนที่จะดําเนินการโดยตลอด
รวมทั้งการรายงานสรุปใหผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ฯ  ทราบโดย
มีขอบเขตดังนี้ 
    ๑๒.๑ นักเรียนอาวุโสชั้นตนใหกระทําตอที่ประชุมนักเรียนอาวุโส
ชั้นตนหรืออาจใหกระทําตอที่ประชุมนักเรียนอาวุโสทั้งหมดก็ได 
    ๑๒.๒ นักเรียนอาวุโสชั้นสูงใหกระทําตอที่ประชุมนักเรียนอาวุโส
ชั้นสูงดวยกัน วิธีการสารภาพผิดใหหัวหนานักเรียนเปนผูกําหนดนัดหมายการประชุม
ตามขอบเขตดังกลาว โดยธรรมดาใชเวลาหลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นแลวเมื่อที่
ประชุมพรอมใหหัวหนานักเรียนกลาวเปดประชุม ตอจากนั้นใหผูกระทําความผิดหรือ
ผูแทน เมื่อเปนความผิดสวนรวมออกมากลาวสารภาพผิดของตนโดยชี้แจงเหตุผลตาม
กรณีที่เกิดพลาดอยางแทจริงไมมีการปกปดอําพรางอันจะเปนทางกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดในอนาคตตองกลาวดวยความบริสุทธิ์ใจพรอมกับกลาวคํารับรองในการที่จะปฏิบัติ
ตนในทางที่ดีที่ชอบตอไปในอนาคตเมื่อกลาวจบใหหัวหนานักเรียนกลาวสรุปและใหที่
ประชุมปรบมือใหเกียรติแกผูที่ออกมาสารภาพแลวปดประชุมการสารภาพผิดที่ผานพน
ไปแลวนี้ถือวาไมเปนผลยอนหลังมาใชในการพิจารณาประเมินคาความเหมาะสมตาม
ระบบความเหมาะสมในการเปนทหารตอไป 

 ขอ ๑๓ใหหนวยขึ้นตรงกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และมีอํานาจออกระเบียบปลีกยอย
เพื่อใหการปฏิบัติเปนตามความมุงหมายแหงระเบียบนี้ 
 

     ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๐   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 
         (ลงชื่อ) พันเอก  พอพล  มณีรินทร 
            ( พอพล  มณีรินทร ) 
                ผบ.กรม นนร.รอ. 



-๑๑๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย นักเรียนผูบังคับบัญชา 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 ดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดปรับหลักสูตรการศึกษาจาก
หลักสูตร ๔ ป เปนหลักสูตร ๕ ป และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวย 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๕  หมวด ๔ ขอ ๑๕ ใหมีการแตงตั้งนักเรียน
นายรอยเปนนักเรียนผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการตามความเหมาะสม เพื่อฝกการ
ปกครองบังคับบัญชา โดยทําหนาที่เปนผูชวยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นบังคับบัญชา
นักเรียนนายรอยและดําเนินงานดานธุรการตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปน้ีฯลฯ 

 ขอ ๕  นักเรียนผูบังคับบัญชา หมายถึง นักเรียนนายรอยที่ไดรับการแตงตั้งให
ทําหนาที่ หัวหนานักเรียนนายรอย หัวหนากองพัน หัวหนากองรอย หัวหนาหมวดและ
หัวหนาหมู 

หมวด ๑ 
การคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชา 

  ขอ ๗ คัด เลือกจากนักเรียนนายรอยชั้นปที่  ๔ เพื่อทําหนาที่นักเรียน
ผูบังคับบัญชาแทนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ที่จะสําเร็จการศึกษา หรือนักเรียนนาย
รอยชั้นปที่ ๕ เปนนักเรียนผูบังคับบัญชา 

 ขอ ๘ การพิจารณานักเรียนนายรอย ตามขอ ๗ ทําหนาที่หรือเปนนักเรียน
ผูบังคับบัญชาตามตําแหนงและจํานวนดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ หัวหนานักเรียนนายรอย   ๑    นาย 
 ๘.๒ หัวหนากองพัน              ๔   นาย 
 ๘.๓ หัวหนากองรอย           ๑๒  นาย 
 ๘.๔ หัวหนาหมวด             ๓๖  นาย 
  ๘.๕ หัวหนาหมู          ตามความเหมาะสม 

ฯลฯ 



-๑๑๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๑๐ ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชา 
  ๑๐.๑ ขั้นที่ ๑ การรวบรวมขอมูลในการพิจารณา 
     ๑๐.๑.๑ คะแนนวิชาการนําคะแนนวิชาการจากช้ันปที่ ๑,๒,๓ 
และชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ หาคาเฉลี่ย และนําประกอบกับคะแนนอื่นๆ เพื่อมิให
การฝกเปนนักเรียนผูบังคับบัญชากระทบตอการเรียนของนักเรียนนายรอย 
    ๑๐.๑.๒ คะแนนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ชั้นปที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ คิดเปนคะแนน ๑๕ สวนใน ๑๐๐ สวน 
    ๑๐.๑.๓ คะแนนความประพฤติ ชั้นปที่ ๑,๒,๓ และชั้นปที่ ๔ 
ถึงวันที่พิจารณาคัดเลือก คิดเปนคะแนนมีทั้งหมด ๒๐ สวนใน ๑๐๐ สวน 
    ๑๐.๑.๔ คะแนนประเมินคาคุณลักษณะผูนําใน ชั้นปที่ ๑, ๒, ๓ 
และชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ คิดเปนครั้งละ ๑๐ สวน รวมเปน ๔๐ สวนใน ๑๐๐ สวน  
 ๑๐.๑.๕ ผลการประเมินจากนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ คิดเปนคะแนน ๒๐ สวน 
ใน ๑๐๐ สวน (เพื่อนประเมินเพื่อน) 
    ๑๐.๑.๖ คะแนนทดสอบความรูจากคูมือนักเรียนนายรอย คิด
เปนคะแนน ๕ สวนใน ๑๐๐ สวน 
    ๑๐.๑.๗ จัดลําดับนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ โดยใชคะแนน
ตามขอ ๑๐.๑.๒ -๑๐.๑.๖ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ สวน) ตั้งแตลําดับที่ ๑ ถึงลําดับสุดทาย 
  ๑๐.๒ ขั้นที่ ๒ การดําเนินการคัดเลือก 
    ๑๐.๒.๑ สอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน
ผูบังคับบัญชา 
    ๑๐.๒.๒ จํานวนนักเรียนนายรอยที่เขารับการสอบสัมภาษณ
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชากําหนด 
    ๑๐.๒.๓ นักเรียนนายรอยที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
ทัณฑชั้น ๑ (สถานหนัก) ในชั้นปที่ ๑, ๒, ๓ และชั้นปที่ ๔ มีสิทธิไดรับคัดเลือกเปน
นักเรียนผูบังคับบัญชา ไมเกินระดับหัวหนาหมู  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชาเห็นวาเหมาะสม 
    ๑๐.๒.๔ นักเรียนนายรอยที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
ทัณฑชั้น ๒ (สถานกลาง) ในชั้นปที่ ๑,๒,๓ และ ชั้นปที่ ๔ มีสิทธิไดรับคัดเลือกเปน



-๑๑๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

นักเรียนผูบังคับบัญชา โดยจะลดตําแหนงลง ๑ ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชาเห็นวาเหมาะสม 
 ๑๐.๒.๕ นักเรียนนายรอยที่ไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสงทางอากาศหรือ
หลักสูตรการรบแบบจูโจมมีสิทธิ์ไดรับคัดเลือกเปนนักเรียนผูบังคับบัญชา โดยจะลด
ตําแหนงลง ๑ ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน
ผูบังคับบัญชา เห็นวาเหมาะสม 
  ๑๐.๓ ขั้นที่ ๓ การฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรมในเดือนสิงหาคม
และเดือนเมษายน 
  ๑๐.๔ ขั้นที่ ๔ การฝกปฏิบัติหนาที่ 
   หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาและการฝกอบรมในเดือนสิงหาคม 
จะใหนักเรียนนายรอยฝกปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนง   
  ๑๐.๕ ขั้นที่  ๕ การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือก
นักเรียนผูบังคับบัญชาจะคัดเลือกอีกครั้งหลังจากไดใหนักเรียนนายรอยฝกปฏิบัติหนาที่ 
ตามขอ ๑๐.๔ เรียบรอยแลว 
  ๑๐.๖ ขั้นที่ ๖ การรายงาน 
    ๑๐.๖.๑ ยกรางคําสั่งเสนอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ภายในเดือนมกราคม 
    ๑๐.๖.๒ ประดับเครื่องหมายนักเรียนผูบังคับบัญชา หวงกอน
ปดภาคการศึกษา 

ฯลฯ 

หมวด ๒ 
สิทธิของนักเรียนผูบังคับบัญชา 

 ขอ ๑๓ ไดรับเงินเดือนและประดับเครื่องหมายนักเรียนผูบังคับบัญชาได
ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงน้ัน 

 ขอ ๑๔ เขาพบเพื่อรายงานเสนอแนะ หรือหารือตอผูบังคับบัญชาหรือ

ประสานงานกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของในเรื่องงานในหนาที่ของตนหรือเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญ

ไดโดยตรงตามระดับตําแหนงดังตอไปนี้ 



-๑๒๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๑๔.๑ หัวหนานักเรียน มีสิทธิ์เขาพบผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่   
ที่เกี่ยวของไดโดยตรงทุกคนในทุกกองพัน 
   ๑๔.๒ หัวหนากองพัน มีสิทธิ์เขาพบผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่     
ที่เกี่ยวของไดโดยตรงทุกคนในกองพันของตน 
   ๑๔.๓ หัวหนากองรอย หัวหนาหมวดหรือหัวหนาหมู มีสิทธิ์เขาพบ  
ผูบังคับกองรอยและเจาหนาที่ที่เก่ียวของไดโดยตรงทุกคนภายในกองรอยของตน 

 ขอ ๑๕ วากลาว ตักเตือน ตําหนิหรือใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ตามความ
เห็นชอบของผูบังคับบัญชา อันเปนการลงโทษตอนักเรียนนายรอยในปกครองที่ปฏิบัติ
ตนบกพรองตอระเบียบ ทั้งนี้การกระทําดังกลาวนักเรียนนายรอยที่ถูกลงโทษ จะยก
เปนขออางไมตองรับโทษตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการตัด
คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑไมได 

 ขอ ๑๖ ตื่นกอนเวลา นอนหลังเวลาได 

หมวด ๓ 
หนาที่ของนักเรียนผูบังคับบัญชา 

 ขอ ๑๗ เปนผูชวยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นบังคับบัญชานักเรียนนายรอย
และดําเนินงานดานธุรการตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ ๑๘ รับผิดชอบตอนักเรียนนายรอยในสังกัดในทุกกรณี 

 ขอ ๑๙ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนนายรอยในสังกัด 

 ขอ ๒๐ ปฏิบัติต ามกฎระเบียบขอบั งคับ คําสั่ ง  และนโยบาย  ของ
ผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด 

 ขอ ๒๑ วางแผน ดําเนินการและกํากับดูแลนักเรียนนายรอยในสังกัดให
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจําของหนวยและระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนที่เก่ียวของ 

 ขอ ๒๒ อบรมชี้แจงนักเรียนนายรอยในสังกัดใหทราบถึงสิทธิ หนาที่ และสิ่งที่
ควรทราบอื่นๆ  

 ขอ ๒๓ ดูแลทุกขสุขใหการชวยเหลือ แนะนํานักเรียนนายรอยในสังกัดที่มี
ปญหาในดานตางๆ  



-๑๒๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๒๔ เปนประธานในการประกอบพิธี การเดินแถวหรือการปฏิบัติอื่นๆ ที่
นักเรียนนายรอยในสังกัดปฏิบัติรวมกัน 

 ขอ ๒๕ เสนอแนะขอคิดเห็นในการแกไข สรางเสริมนักเรียนนายรอยในสังกัด
ใหมีคุณลักษณะของความเปนผูนํา  

 ขอ ๒๖ ตรวจตราเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณตางๆ ของหนวย 

หมวด ๔ 
การปลูกฝงและเสริมสรางลักษณะผูนําใหกับนกัเรียนนายรอย 

 ขอ ๒๗ ผูมีสิทธิปลูกฝงและเสริมสรางลักษณะผูนําใหกับนักเรียนนายรอย 
ไดแก นักเรียนผูบังคับบัญชาโดยตรง และนักเรียนผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

 ขอ ๒๘ ขอปฏิบัติในการปลูกฝงและเสริมสรางลักษณะผูนําใหกับนักเรียน
นายรอย 
    ๒๘.๑ กระทําเพื่อใหบรรลุความมุงหมาย หามกระทําดวยโทสะ 
อาฆาต กล่ันแกลงหรือละเมิดสิทธิสวนตัว 
    ๒๘.๒ ไมลวงเกินบรรพบุรุษ ไมผิดศีลธรรมและมนุษยธรรม 
    ๒๘.๓ มีความเหมาะสมกับลมฟาอากาศและกาลเทศะ 
    ๒๘.๔ ไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
    ๒๘.๕ หามถูกตองตัวนักเรียนนายรอยในลักษณะเจตนาทําราย
รางกาย 
    ๒๘.๖ หามทําการปลูกฝงและเสริมสรางลักษณะผูนําขณะรับประทาน
อาหาร หลังรับประทานอาหาร ๑ ช.ม. เวลาฝกฝน เวลาศึกษาหรืออยู ณ บริเวณสวน
การศึกษา สวนวิชาทหาร กองการพลศึกษาหรือโรงพยาบาลและหลังจากสิ้นสัญญาณ
แตรนอน 

 ขอ ๒๙ ทาออกกําลังกายที่ใชในการปลูกฝงและเสริมสรางลักษณะผูนําใหกับ
นักเรียนนายรอยใหเปนไปตามคูมือราชการสนามการฝกกายบริหาร พ.ศ. ๒๔๙๗      
(รส ๒๑-๒๐) 
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 ขอ ๓๐ หามสั่งการปฏิบัติทาอ่ืนนอกเหนือจากทาที่กําหนดไว ในขอ ๒๙ การ

ปฏิบัติใดๆ ตองไมเกิน ๓ นาที และเมื่อครบ ๓ นาทีแลวตองหยุดพักอยางนอย ๑ นาที 
จึงจะสามารถสั่งการปฏิบัติในทาตอไป  

หมวด ๕ 
การธํารงวินัยนักเรียนนายรอยที่กระทําความผิด 

 ขอ ๓๑ ผูมีสิทธิธํารงวินัยนักเรียนนายรอย ไดแกนักเรียนผูบังคับบัญชา

โดยตรง และนักเรียนผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก ผูบังคับการ
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

 ขอ ๓๒ ขอปฏิบัติในการธํารงวินัย ใหยึดถือเชนเดียวกับ ขอ ๒๘ 

 ขอ ๓๓ เวลาที่ใชในการธํารงวินัย ตั้งแตเวลา ๒๑๓๐-๒๒๐๐ นอกเหนือจากนี้ 

เวลา ๒๒๐๐-๒๔๐๐ ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับกองพันนักเรียนนายรอย และหลัง 

๒๔๐๐ ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา  

 ขอ ๓๔ การธํารงวินัยที่ใชทาออกกําลังกายใหเปนไปตามคูมือราชการสนาม
การฝกกายบริหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (รส. ๒๑-๒๐) ตามขอ ๒๙ 

 ขอ ๓๕ สถานที่ธํารงวินัย ใชนอกอาคารโรงนอน สําหรับบนอาคารโรงนอน

ใชไดเฉพาะทายึดพื้นเทาน้ัน 

 ขอ ๓๖ หากนักเรียนนายรอยเกิดการบาดเจ็บ นักเรียนผูบังคับบัญชาที่สั่งการ

และนักเรียนผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ จะตองเปนผูรับผิดชอบ 

หมวด ๖ 
การลดตําแหนงและการพนสภาพจากการเปนนักเรียนผูบังคับบัญชา 

 ขอ ๓๗ ถูกตัดคะแนนความประพฤติชั้น ๑ (สถานหนัก) ใหปรับลดตําแหนง
เปนระดับ หน.หมู หรือพนสภาพจากการเปนนักเรียนผูบังคับบัญชา หากเดิมเปน    

หน.หมู ใหพนสภาพจากการเปนนักเรียนผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชา เห็นวาเหมาะสม    
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 ขอ ๓๘ ถูกตัดคะแนนความประพฤติทัณฑชั้น ๒ (สถานกลาง) ใหปรับลด

ตําแหนงลง ๑ ระดับ หากเดิมเปน หน.หมู  ใหพนสภาพจากการเปนนักเรียน

ผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน

ผูบังคับบัญชา เห็นวาเหมาะสม  

        ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

                    (ลงชื่อ) พันเอก อํานวย    แยมผกา 

                ( อํานวย    แยมผกา ) 

        ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

                                โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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ระเบียบกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค 
วาดวย ระบบความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
พ.ศ. ๒๕๔๕  ในขอ ๑๘ เพื่อสรางใหนักเรียนนายรอยมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง

ทางกายทางสติปญญาทางอารมณและทางสังคม อันเปนพื้นฐานในการเปนผูนําทหาร

และเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําทหารในระดับที่กองทัพบกตองการ หากปรากฏ
วานักเรียนนายรอยผูใดไมปรับปรุงตัวใหดีขึ้นถึงมาตรฐานที่ตองการโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา อาจจะพิจารณาใหถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย   
จึงกําหนดระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวยระบบความเหมาะสมใน

การเปนผูนําทหารดังนี้ 

ฯลฯ 

 ขอ ๓  ระบบความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร ประกอบดวยการปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๑ การศึกษาอบรมตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

   ๓.๒ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

   ๓.๓ การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ 
   ๓.๔ การละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ 

   ๓.๕ การประเมินคาคุณลักษณะผูนํา 

 ขอ ๔  การศึกษาอบรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 
   ๔.๑ นักเรียนนายรอยทุกนายจะตองเขารับการศึกษาอบรมตาม

หลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําตามที่กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค
กําหนดโดยจะตองมีเวลาในการศึกษาอบรมเปนรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

   ๔.๒ การประเมินผลการศึกษาอบรมใหยึดถือตามระเบียบโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาวาดวยการศึกษาและใหรางวัลการศึกษาของ นนร. ฉบับ

ปจจุบัน 
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 ขอ ๕  การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
   ๕.๑ นักเรียนนายรอยทุกนายจะตองมีการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้งรายการของการทดสอบสมรรถภาพรางกายเปนไปตามที่    
กองการพลศึกษา กรม นนร.รอ.รร.จปร. กําหนด 
   ๕.๒ เกณฑมาตรฐานของสมรรถภาพรางกายนักเรียนนายรอยใหมี
คะแนนเต็มรวมเปนรอยละ ๑๐๐ นักเรียนนายรอยจะตองมีสมรรถภาพรางกายผาน
เกณฑดังนี้ 
        ๕.๒.๑ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ มีคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
    ๕.๒.๒ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๒ มีคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
    ๕.๒.๓ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๓ มีคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
    ๕.๒.๔ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ มีคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
      ๕.๒.๕ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ มีคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

 ขอ ๖ การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ 
   ๖.๑ กองพันนักเรียนนายรอยบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ
และการลงทัณฑนักเรียนนายรอย รวมทั้งสาเหตุของการตัดคะแนนความประพฤติและ
การลงทัณฑโดยละเอียดทุกครั้ง 
   ๖.๒ กองจิตวิทยาและการนําทหาร กรม นนร.รอ.รร.จปร. นําผลการ
บันทึกในขอ ๖.๑ วิเคราะหหาความหยอนในความเหมาะสมของนักเรียนนายรอยเปน
รายบุคคล 

 ขอ ๗  การละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ 
   ๗.๑ นายทหารฝายกําลังพล กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทําบันทึกผลการ
ละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอยจากการรายงานของนักเรียนนายรอย 
   ๗.๒ กองจิตวิทยาและการนําทหาร กรม นนร.รอ.รร.จปร.นําบันทึก   
ผลการละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ในขอ ๗.๑ วิเคราะหหาการหยอนความเหมาะสมในการ
เปนผูนําทหาร 

 ขอ ๘ การประเมินคาคุณลักษณะผูนํา 
   ๘.๑ มีการประเมินคาคุณลักษณะผูนํานักเรียนนายรอยโดยให
นักเรียนนายรอยประเมินคากันเองอาจารยนายทหารปกครองและนายแพทยทําการ
ประเมินคานักเรียนนายรอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง หัวขอการประเมินคาใหเปนไปตาม 
ที่กองจิตวิทยาและการนําทหาร กรม นนร.รอ.รร.จปร.กําหนด 
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   ๘.๒ เกณฑการประเมินคาคุณลักษณะผูนํานักเรียนนายรอยใหมี
คะแนนเต็มรวมกันเปนรอยละ ๑๐๐ เกณฑมาตรฐานการประเมินคาคุณลักษณะผูนํา
นักเรียนนายรอยจะตองมีคะแนนของการประเมินคาคุณลักษณะผูนําไมต่ํ ากวา           
รอยละ ๗๐ 
 ขอ ๙  การวินิจฉัยการหยอนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารและการแกไข 
     ๙.๑ กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค แตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่ง
ประกอบดวยผูบังคับหนวยขึ้นตรงฝายอํานวยการและอาจารยตามความเหมาะสม     
มีหนาที่วินิจฉัยพิจารณาการหยอนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารของนักเรียน
นายรอย ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
   ๙.๒ คณะกรรมการจะนําผลในขอ ๔,๕,๖,๗,๘ มาวินิจฉัยหาความหยอน
ความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร 
   ๙.๓ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยและพิจารณาวานักเรียนนายรอยหยอนใน
ความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารใหรายงานโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
รวมทั้งประกาศใหนักเรียนนายรอยผูปกครองผูรับรองไดรับทราบโดยมีการบันทึกและ
ลงนามรับทราบเปนหลักฐานและปรับปรุงตัว 
   ๙.๔ ใหนักเรียนนายรอยไดมีการปรับปรุงตัวใหดีขึ้นรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการของ กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค กําหนดเปนระยะเวลา ๑ ป 
   ๙.๕ เมื่อครบกําหนดใหคณะกรรมการตามขอ ๙.๑ ดําเนินการวินิจฉัย   
การปรับปรุงตัวของนักเรียนนายรอยหากมีผลการวินิจฉัยวาไมสามารถปรับปรุงตัวใหดี
ขึ้นไดตามมาตรฐานที่กําหนดอีกทั้งยังมีผลการวินิจฉัยในระหวางที่กําลังปรับปรุงตัววา
ยังหยอนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารให กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค
รายงานโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเพื่อปฏิบัติตอไป 
 ขอ๑๐ ใหกองจิตวิทยาและการนําทหารกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค
รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๔๕  

(ลงชื่อ) พ.อ.พอพล   มณีรินทร   

                 ( พอพล   มณีรินทร) 

                              ผบ.กรม นนร.รอ.  



-๑๒๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย ศาลเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

วาดวยศาลเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๔ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และเปนไป

ตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยระบบเกียรติศักดิ์ของนักเรียน

นายรอย พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๘ ในการแตงตั้งนักเรียนนายรอยเปนคณะกรรมการศาล

เกียรติศักดิ์ มีหนาที่พิจารณาการละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย และขอ 

๑๐ ให กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

กําหนดระเบียบการปฏิบัติปลีกยอยตามความเหมาะสม จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 

 ขอ ๕  ความหมาย 
          ๕.๑ คณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์ หมายถึง นายทหารที่ปรึกษา 

กรรมการ และลูกขุน รวม ๓๔ นาย 

      ๕.๒ ลูกขุน หมายถึง ตัวแทนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑-๕ ในคณะ 

กรรมการศาลเกียรติศักดิ์ รวม ๒๕ นาย 

 ขอ ๖  คณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์  ประกอบดวย ดังนี้ 

  ๖.๑ ประธานศาลเกียรติศักดิ์ ๑ นาย จัดจาก นนร.ชั้นปที่ ๕ 

  ๖.๒ รองประธานศาลเกียรติศักดิ์ ๑ นาย  จัดจาก นนร.ชั้นปที่ ๕ 

  ๖.๓ ลูกขุน ๒๕ นาย จัดจาก นนร.ชั้นปละ ๕ นาย 

  ๖.๔ ผูสืบสวน/สอบสวน ๒ นาย จัดจาก นนร.ชั้นปที่ ๕ 

  ๖.๕ ผูชวยผูสืบสวน/สอบสวน  ๒ นายจัดจาก นนร.ชั้นปที่ ๔ 

  ๖.๖ เลขานุการ ๑ นาย จัดจาก นนร.ชั้นปที่ ๕ 

  ๖.๗ ผูชวยเลขานุการ ๑ นาย จัดจาก นนร.ชั้นปที่ ๔ 

  ๖.๘ นายทหารที่ปรึกษา ๑ นาย จัดจาก นธน.รร.จปร. 



-๑๒๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๗  การคัดเลือกคณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์ 
   ๗.๑ ใหนักเรียนนายรอยทุกชั้นปดําเนินการคัดเลือกกรรมการของ
แตละชั้นป ดังนี้ 
     นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ จํานวน  ๑๐  นาย 
    นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ จํานวน    ๘  นาย 
    นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๓ จํานวน    ๕  นาย 
    นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๒ จํานวน    ๕  นาย 
    นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ จํานวน    ๕  นาย 
   ๗.๒ กรรมการในขอ ๗.๑ จะตองไมเคยถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติมากอน 
   ๗.๓ กรรมการในขอ ๗.๑ จะดําเนินการคัดเลือกกรรมการนักเรียน
นายรอยชั้นปที่ ๕ ทําหนาที่ประธานศาลเกียรติศักดิ์และรองประธานศาลเกียรติศักดิ์ 
ตําแหนงละ ๑ นาย ผูสืบสวน/สอบสวน จํานวน ๒ นาย เลขานุการ จํานวน ๑ นาย 
และคัดเลือกกรรมการนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ ทําหนาที่ผูชวยผูสืบสวน/สอบสวน 
จํานวน ๒ นาย ผูชวยเลขานุการ จํานวน ๑ นาย กรรมการที่เหลืออีก ๒๕ นาย จะปฏิบัติ
หนาที่เปนลูกขุน  
   ๗.๔ นายทหารที่ปรึกษา ใหประธานศาลเกียรติศักดิ์ รายงานผู
บังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ขอรับการแตงตั้งจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือ
ใหความเห็นในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือกฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
ตามที่คณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์รองขอ 
   ๗.๕ ใหประธานศาลเกียรติศักดิ์ เสนอรายชื่อคณะกรรมการศาล
เกียรติศักดิ์ โดยนําเรียนตอผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ของทุกปโดยแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม และพนสภาพในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ในปเดียวกัน 

  ขอ ๘  หนาที่ของคณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์ดังตอไปน้ี 
             ๘.๑ สืบสวน สอบสวน เพื่อใหไดขอเท็จจริงหรือพิจารณาตัดสิน
นักเรียนนายรอยผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดหรือไมผิดตอกฎเกียรติศักดิ์ 



-๑๒๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๘.๒ เรียกตัวบุคคล ตลอดจนวัสดุอื่นใด ซึ่งสามารถใชเปนพยาน     
หลักฐานมาใหการ หรือเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาไดตามความเหมาะสม 
   ๘.๓ เสนอผลการพิจารณาตัดสินตอผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย 
รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อพิจารณานําเรียนตอผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

  ขอ ๙  การพนสภาพและการทดแทนคณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์ 
  ๙.๑  กรรมการจะพนสภาพดวยสาเหตุ ดังตอไปน้ี 
   ๙.๑.๑ พนสภาพความเปนนักเรียนนายรอย 
   ๙.๑.๒ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
   ๙.๑.๓ ไปศึกษาตอตางประเทศ 
   ๙.๑.๔ พักการศึกษา 
   ๙.๑.๕ ถูกกลาวหาวา ละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ 
   ๙.๑.๖ เมื่อมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม 
  ๙.๒ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งตองพนสภาพไมวาจะดวย
กรณีใดๆ ก็ตาม ใหประธานศาลเกียรติศักดิ์รายงานขออนุมัติแตงตั้งกรรมการขึ้นทดแทน 

  ขอ ๑๐วิธีพิจารณาความของศาลเกียรติศักดิ์ 
    ๑๐.๑  การไตสวน 
        ๑๐.๑.๑ ใหผูพบเห็นการกระทําละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ ของ
นักเรียนนายรอย รายงานเหตุการณดังกลาวตอกรรมการศาลเกียรติศักดิ์คนใดคนหนึ่ง 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตเหตุการณน้ันเกิดขึ้น 
        ๑๐.๑.๒ ใหกรรมการศาลเกียรติศักดิ์ที่ไดรับรายงาน ตาม
ขอ ๑๐.๑.๑ เสนอเรื่องใหประธานศาลเกียรติศักดิ์ทราบ เพื่อเรียกรองประธานศาล
เกียรติศักดิ์  ผู สืบสวน/สอบสวน ผูชวยผูสื บสวน/สอบสวน เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ ประชุมภายในกําหนด ๕ วัน  เพื่อพิจารณาลงมติวาจะเปดศาลเกียรติ
ศักดิ์หรือไม การเปดศาลเกียรติศักดิ์จะกระทําไดตอเมื่อมีเสียงสนับสนุนใหเปดศาล
เกียรติศักดิ์เปนมติไมนอยกวา ๕ เสียง 
          ๑๐.๒ เมื่อผลการพิจารณาในขอ ๑๐.๑.๒ มีมติใหเปดศาลเกียรติ
ศักดิ์ ใหประธานศาลเกียรติศักดิ์เสนอรายงานขออนุมัติจากผูบังคับการกรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค เปดศาลเกียรติศักดิ์ 



-๑๓๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๑๐.๓ การพิจารณาศาลเกียรติศักดิ์ 
      ๑๐.๓.๑ เมื่อไดรับอนุมัติใหเปดศาลเกียรติศักดิ์จากผูบังคับ
การกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแลว ให
ประธานศาลเกียรติศักดิ์ดําเนินการสืบสวน/สอบสวน ใหเสร็จสิ้นคดี โดยเรียกเก็บวัตถุ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําบันทึกภาพวีดีทัศนประกอบหลักฐานการลงมติดวยทุกครั้ง 
      ๑๐.๓.๒ การลงมติวานักเรียนนายรอยละเมิดกฎเกียรติศักดิ์
นั้น ใหถือเสียงของลูกขุน ๒๐ ใน ๒๕ เสียง โดยประธานศาลเกียรติศักดิ์ รองประธาน
ศาลเกียรติศักดิ์ ผูสืบสวน/สอบสวนผูชวยผูสืบสวน/สอบสวน เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการ ไมมีสิทธิในการออกเสียง 
      ๑๐.๓.๓ ประธานศาลเกียรติศักดิ์ รายงานผลการพิจารณา
เสนอผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา เพื่อนําเรียนผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

  ขอ ๑๑ ความผิดในระหวางฝกภาคสนามหรือระหวางฝกศึกษานอกที่ตั้ง
ปกติ  หากการกระทําละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ในระหวางฝกภาคสนามหรือระหวางฝก
ศึกษานอกที่ตั้ งปกติ ใหผูที่พบเห็นรายงานตอนายทหารปกครอง พรอมสงมอบ
พยานหลักฐานตาง ๆ (ถามี) ใหนายทหารปกครองเก็บรักษาไว และเสนอเรื่องดังกลาว
พรอมพยานหลักฐานใหประธานศาลเกียรติศักดิ์ในวันเปดภาคการศึกษาของปที่จะ    
ถึงนั้น เพื่อประธานศาลเกียรติศักดิ์ดําเนินการตามขั้นตอนในขอ ๑๐ ตอไป 

ฯลฯ 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

            (ลงชื่อ) พันเอก อํานวย  แยมผกา 

                  ( อํานวย  แยมผกา ) 

            ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

                            โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 



-๑๓๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เกณฑการอักษรระดับจากการทดสอบรางกายของนักเรียนนายรอย 
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย นนร. 

ดึงขอ 
   ดันพื้น (2 

นาท)ี 
  ลุกนั่ง (2 นาที) วิ่ง 2 ไมล วายน้ํา 100 เมตร 

ครั้ง    คะแนน ครั้ง    คะแนน ครั้ง      คะแนน 
เวลา 

    คะแนน 
เวลา 

    คะแนน 
(นาที : วินาท)ี (นาที : วินาท)ี 

20 100 54 100 79 100 12:00 100 1:35 100 

19 98 53 98 78 98 12:01 - 12:07 99 1:36 - 1:38 98 

18 94 52 97 77 96 12:08 - 12:13 98 1:39 - 1:41 96 

17 90 51 96 76 94 12:14 - 12:20 97 1:42 - 1:44 94 

16 86 50 94 75 92 12:21 - 12:27 96 1:45 - 1:47 92 

15 82 49 92 74 90 12:28 - 12:34 95 1:48 - 1:50 90 

14 78 48 90 73 88 12:35 - 12:41 94 1:51 - 1:53 89 

13 74 47 88 72 86 12:42 - 12:48 93 1:54 - 1:56 88 

12 70 46 86 71 84 12:49 - 12:55 92 1:57 - 1:59 87 

11 66 45 84 70 82 12:56 - 13:03 91 2:00 - 2:02 86 

10 62 44 82 69 80 13:04 - 13:12 90 2:03 - 2:05 85 

9 58 43 80 68 78 13:13 - 13:21 89 2:06 84 

8 54 42 78 67 76 13:22 - 13:30 88 2:07 83 

7 50 41 76 66 74 13:31 - 13:39 87 2:08 82 

    นอยกวา 7 = 0 40 74 65 73 13:40 - 13:48 86 2:09 81 

    39 72 64 72 13:49 - 13:57 85 2:10 80 

    38 70 63 71 13:58 - 14:06 84 2:11 79 

    37 68 62 70 14:07 - 14:15 83 2:12  78 

    36 66 61 69 14:16 - 14:24 82 2:13 77 

    35 64 60 68 14:25 - 14:33 81 2:14 76 

    34 62 59 67 14:34 - 14:42 80 2:15 55 

    33 60 58 66 14:43 - 14:51 79 2:16 74 

    32 58 57 65 14:52 - 15:00 78 2:17 73 



-๑๓๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ดึงขอ   ดันพื้น (2 นาที)   ลุกนั่ง (2 นาที) วิ่ง 2 ไมล วายน้ํา 100 เมตร 

ครั้ง  คะแนน ครั้ง    คะแนน ครั้ง      คะแนน 
เวลา 

(นาที : วินาท)ี 
คะแนน 

เวลา 

(นาที : วินาท)ี 

 
 คะแนน 

    31 56 56 64 15:01 - 15:09 77 2:18 72 

    30 54 55 63 15:10 - 15:18 76 2:19 71 

    29 52 54 62 15:19 - 15:27 75 2:20 70 

    28 50 53 61 15:28 - 15:36 74 2:21 69 

    นอยกวา 28= 0 52 60 15:37 - 15:45 73 2:22 68 

        51 59 15:46 - 15:54 72 2:23 67 

        50 58 15:55 - 16:03 71 2:24 66 

        49 57 16:04 - 16:12 70 2:25 65 

        48 56 16:13 - 16:21 69 2:26 64 

        47 55 16:22 - 16:30 68 2:27 63 

        46 54 16:31 - 16:39 67 2:28 62 

        45 53 16:40 - 16:48 66 2:29 61 

        44 52 16:49 - 16:57 65 2:30 60 

    43 51 16:58 - 17:06 64 2:31 58 

        42 50 17:07 - 17:15 63  2:32 56 

        นอยกวา 42 = 0 17:16 - 17:26 62   2:33   54 

            17:27 - 17:37 61  2:34 52  

            17:38 - 17:48 60  2:35 50  

            17:49 - 17:59 59  มากกวา 2:35 = 0  
            18:00 - 18:10 58     

            18:11 - 18:21 57     
            18:22 - 18:32 56     
            18:33 - 18:43 55     
            18:44 - 18:54 54     
            18:55 - 19:05 53     



-๑๓๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ดึงขอ   ดันพื้น (2 นาที)   ลุกนั่ง (2 นาที) วิ่ง 2 ไมล วายน้ํา 100 เมตร 

ครั้ง     คะแนน ครั้ง    คะแนน ครั้ง     คะแนน 
เวลา 

(นาที : วินาท)ี 
คะแนน 

เวลา 
(นาที : วินาท)ี 

 
 คะแนน 

            19:06 - 19:16 52     

            19:17 - 19:27 51     

            19:28 - 19:38 50     

            มากกวา 19.38 = 0     

เกณฑการใหอักษรระดับ การทดสอบรางกายของ นนร. 

ชวงคะแนน อักษรระดับ ชวงความหางคะแนน หมายเหตุ 

ตั้งแต ๔๘๐-๕๐๐ A ๒๑ คะแนนเต็ม ๕๐๐คะแนน 

ตั้งแต ๔๕๐-๔๗๙ B+ ๓๐ ( ๕ ทาๆ ละ ๑๐๐ คะแนน ) 

ตั้งแต ๔๐๐-๔๔๙ B ๕๐ ๑. ดึงขอ (ไมจํากัดเวลา) 

ตั้งแต ๓๕๐-๓๙๙ C+ ๕๐ ๒. ลุกน่ัง (๒ นาที) 

ตั้งแต ๓๐๐-๓๔๙ C ๕๐ ๓. ดันพื้น (๒ นาที) 

ตั้งแต ๒๗๐-๒๙๙ D+ ๓๐ ๔. วิ่ง ๒ ไมล 

ตั้งแต ๒๕๐-๒๖๙ D ๒๑ ๕. วายน้ํา ๑๐๐ เมตร 

ตั้งแต ๐-๒๔๙ F -  

 
 

 



-๑๓๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การพิจารณานักเรียนนายรอยดีเดน พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
  เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ นักเรียนนายรอยที่มีคุณลักษณะ
ผูนําที่ดี มีวินัย มีอุดมการณและมีความประพฤติดี กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ 

  ขอ ๓ ระเบียบนี้ใชสําหรับพิจารณา นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ – ๔ 
และนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ที่เปนนักเรียนผูบังคับบัญชา เพื่อคัดเลือกเปนนักเรียน
นายรอยดีเดนของแตละกองรอย โดยกระทําการคัดเลือกภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

  ขอ ๔ นักเรียนนายรอยดีเดนประจํากองรอย แบงเปน  ๒ ประเภท 
 ๔.๑ นักเรียนผูบังคับบัญชาดีเดน 
 ๔.๒ นักเรียนนายรอยลูกแถวดีเดน 

 ขอ ๕ คุณสมบัติของ นักเรียนนายรอยดีเดน 
  ๕.๑ เปนผูมีลักษณะผูนําที่ดี มีวินัย มีความกลาหาญ เสียสละ 
รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ 
  ๕.๒ มีอุดมการณในการอุทิศตนเพื่อชาติ และประชาชน 
  ๕.๓ มีความเปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มนุษยสัมพันธ ทั้งกับนักเรียนนายรอยภายในกองรอย และบุคคลทั่วไป 
  ๕.๔ มีผลการทดสอบรางกายผานเกณฑการทดสอบตามที่
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
  ๕.๕ มีความประพฤติดี ไมกระทําความผิดถูกตัดคะแนน
ความประพฤติในเดือนที่ไดรับการพิจารณา 
  ๕.๖ ผานการประเมินคุณลักษณะผูนํากําหนดในเดือนที่
ไดรับการพิจารณาตามที่กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

 ขอ ๖ วิธีการคัดเลือกนักเรียนนายรอยดีเดน 
  ๖.๑ ให นักเรียนนายรอยทุกคนภายในกองรอย สงรายชื่อ
นักเรียนนายรอยภายในกองรอย ที่พิจารณาเห็นวาเหมาะสมที่จะไดรับคัดเลือกใหเปน 



-๑๓๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

นักเรียนนายรอยดีเดนประจําเดือน โดยใหนักเรียนนายรอยแตละนายสงรายชื่อนักเรียน
นายรอยผูบังคับบัญชา ๑ นาย และนักเรียนนายรอยลูกแถว ๑ นาย 
  ๖.๒ หน.กองรอย รวบรวมรายชื่อที่นักเรียนนายรอยใน
สังกัดเสนอมา นํามารวมคะแนน โดยนักเรียนนายรอยที่มีคะแนนสูงสุด และมี
คุณสมบัติตามขอ ๕ เปนผูที่ไดรับคัดเลือกใหเปนนักเรียนนายรอยดีเดนประจําเดือน  
  ๖.๓ หน.กองรอย เสนอชื่อ นักเรียนนายรอยที่ ไดรับ
คัดเลือกตามขอ ๖.๒ สงให หัวหนากองพัน 
  ๖.๔ หน.กองพัน รวบรวมรายชื่อ นักเรียนนายรอยดีเดน
ของทั้ง ๓ กองรอย สงให กองพันตนสังกัด 
  ๖.๕ กองพันตรวจสอบคุณสมบัติและสงรายชื่อ นักเรียน
นายรอยดีเดนทั้ง ๓ กองรอย สงใหกับ กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลากอนวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป 
 ขอ ๗ ฝายกําลังพลกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอรายชื่อ นักเรียนนายรอยดีเดน
พรอมจัดทําใบประกาศเกียรติบัตรเสนอใหผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอนุมัติกอนวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 ขอ ๘ การคัดเลือกนักเรียนนายรอยดีเดน ที่นอกเหนือจากระเบียบนี้ 
จะออกเปนคําสั่ง กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาเปนครั้งคราวไป 
 ขอ ๙ ใหนายทหารฝายกําลังพล กรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

   (ลงชื่อ) พันเอก สันตชัย  เกิดสวัสดิ์ 

                    ( สันตชัย  เกิดสวัสดิ์ ) 

     ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

                             โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 



-๑๓๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
วาดวย ระเบียบและขอปฏิบัติของ นนร.ทีถู่กขัง พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการตัด

คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๒  ในเรื่องเกี่ยวกับ

ระเบียบและขอปฏิบัติของ นนร.ที่ถูกขัง ใหเปนไปตามการลงทัณฑใหถูกตองครบถวน 
และเพื่อใหผูบังคับบัญชา นนร. ใน กรม นนร.รอ.รร.จปร. และผูบังคับบัญชา นนร.ใน

สังกัดแตละกองพัน ไดยึดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดกําหนดระเบียบ
และขอปฏิบัติของ นนร. ที่ถูกขัง ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย ระเบียบและขอปฏิบัติของ นนร.ที่ถูกขัง 
พ.ศ.๒๕๕๗ ” 

 ขอ ๒ ใหยกเลิก ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวย 
ระเบียบและขอปฏิบัติของ นนร.ที่ถูกขัง พ.ศ.๒๕๓๑ ” 

 ขอ ๓ บรรดาขอความในระเบียบ คําสั่งและคําชี้แจงของ กรม นนร.รอ.รร.จปร.

ใดๆ ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชขอความในระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๔  ใหใชระเบียบนี้แก นนร. ทุกชั้นป 

 ขอ ๕  สถานที่ใชขัง นนร.ที่ถูกลงทัณฑ หองเบอร ๑๘  บริเวณ บก.พัน.๔ 
กรม นนร.รอ.รร.จปร. เวนในกรณี นนร.ฝกอยูในระหวางภาคสนาม ใหผูอํานวยการฝก

หรือผูบังคับหนวยฝก ไดพิจารณาในเรื่องสถานที่ขังตามความเหมาะสม 

 ขอ ๖  คําวา “นายทหารผูควบคุม” คือ นายทหารสัญญาบัตร ที่ปฏิบัติ
หนาที่นายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ในวันน้ัน ๆ 

 ขอ ๗  คําวา “เจาหนาที่” คือ นายสิบ, ลูกจาง ซึ่งกองพันตนสังกัดของ 
นนร.ไดแตงตั้งใหดูแล นนร.ระหวางการขัง 



-๑๓๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๘  ทําการขัง นนร.ในวันหยุดราชการ อยูในอํานาจการควบคุมของ
นายทหารควบคุม นนร.ที่ถูกขัง จะไดรับอาหารตามเวลาอยางเพียงพอ โดยเจาหนาที่
นํามาให 
 ขอ ๙  นนร.ที่ถูกขัง ไมมีสิทธิ์ออกนอกสถานที่คุมขัง “หองเบอร ๑๘” ได  
เวนไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับ ผบ.พัน. ขึ้นไป 
 ขอ ๑๐ ขอปฏิบัติของ นนร.ที่ถูกขัง 
   ๑๐.๑  แตงกายชุดกีฬาตามระเบียบของ รร.จปร. 
   ๑๐.๒ เตรียมเครื่องนอนและของใชสวนตัวที่จําเปน 
   ๑๐.๓  หามนําอุปกรณเครื่องไฟฟาและเครื่องมือส่ือสาร เชน พัดลม, 
ทีวี, วิทยุ, โทรศัพทติดตามตัว เปนตน รวมทั้งหนังสือทุกชนิดที่มิใชตําราเรียนเขาไปใน
สถานที่ขังเด็ดขาด 

 ขอ ๑๑ รปจ.ของ นนร.ที่ถูกขัง 
   ๐๕๑๕ - ตื่นนอน 
   ๐๖๐๐ -  จัดระเบียบภายในหองขังใหเรียบรอย 
   ๐๗๑๕ - รับประทานอาหาร 
   ๑๒๐๐ - รับประทานอาหาร 
   ๑๘๑๕ -  รับประทานอาหาร 
   ๒๑๐๐ - สวดมนต  
   ๒๒๐๐ - ปดไฟนอน  เวนไดรับอนุญาตจากนายทหารผูควบคุม 
ใหดูตําราเรียนเพิ่มเติม แตไมเกิน ๒๓๐๐ 

 ขอ ๑๒ นนร. ที่ถูกขัง จะขอเปลี่ยนเปนรับทัณฑสถานอื่นแทนไมไดเปนอัน
ขาด แต นนร.อาจขอเลื่อนการถูกขังดวยกรณี ดังตอไปนี้ 
   ๑๒.๑ เมื่อได รับคําสั่ งจากผูบั งคับบัญชาตั้ งแตชั้น ผบ.กรม           
นนร.รอ.รร.จปร. ใหปฏิบัติราชการอื่นในหวงเวลาที่ถูกลงทัณฑ ทําใหไมสามารถรับ
ทัณฑตามรายการลงทัณฑนั้นได 
   ๑๒.๒ ปวยโดยมีใบรับรองแพทยทหาร ใหทุเลาการฝกหรือศึกษาให
พักฟนหรือพักผอน หรืองดการปฏิบัติงานตามปกติ หรือเจ็บปวยอยูในสถานพยาบาล 
และสถานพยาบาลดั งกลาวรับไว เปนผูปวยใน อยู ในความดูแลของแพทยของ
สถานพยาบาลนั้น 
   ๑๒.๓ เปนนักกีฬาในทีมกีฬาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ซึ่งอยูในระหวางการเก็บตัว, ฝกซอมหรือแขงขัน 



-๑๓๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๑๒.๔ กรณีอ่ืน ๆตามที่ผูบังคับบัญชาชั้น ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ขึ้นไปเห็นสมควร 
 ขอ ๑๓ ใหกองพันที่ ๑-๔ รายงานขออนุมัติใชสถานที่ขัง และแตงตั้ ง

เจาหนาที่อํานวยความสะดวก นนร.ที่ถูกขัง ใหฝายกําลังพล ฯ ไมนอยกวา ๑ สัปดาห 

 ขอ ๑๔ กุญแจหองคุมขัง “เบอร ๑๘” ผูรับผิดชอบ มีดังนี้ 

   ๑๔.๑  พัน.๔ กรม นนร.รอ.รร.จปร. ถือกุญแจ ๑ ดอก 

   ๑๔.๒  นายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ถือกุญแจ ๑ ดอก 

 ขอ ๑๕ หนาที่ของนายทหารควบคุม 

   ๑๕.๑  กํากับดูแลการเปด-ปดหองขังทุกครั้ง 

   ๑๕.๒  เปดกุญแจหองขัง ใหเจาหนาที่นําอาหารใหกับ นนร.ที่ถูกขัง 

ในเวลา ๐๗๑๕, ๑๒๑๕, ๑๘.๑๕ ของแตละวัน 

 ขอ ๑๖ หนาที่ของเจาหนาที่ 

   ๑๖.๑ เจาหนาที่ซึ่งไดรับการแตงตั้ง ใหนําอาหารมาสงให นนร.ที่  

ถูกขัง ในเวลา ๐๗๑๕, ๑๒๑๕, ๑๘๑๕ และตองอยูในความควบคุมของนายทหารควบคุม 

   ๑๖.๒ หามนําสิ่งของนอกเหนือจากที่ไดรับมอบหมายใหกับ นนร.ที่

ถูกขัง 

                      ๑๖.๓ หากมีเหตุการณที่ไมเรียบรอยในหองขัง ใหเจาหนาทีร่บีรายงาน

นายทหารควบคุมโดยเรงดวน 

 ประกาศณ  วันที ่   ๒๑   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                 พันเอก  

                   (สันตชัย   เกิดสวัสดิ์) 

                                               ผูบังคับการกรมนักเรยีนนายรอย รักษาพระองค 

                                                         โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 



-๑๓๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
วาดวย การจัดระเบียบภายในหองนอนของนักเรียนนายรอย 

พ.ศ.๒๕๔๒ 
------------------------------------- 

 เพื่อใหการจัดระเบียบภายในหองนอนของนักเรียนนายรอย เปนไปดวย

ความเรียบรอยและปฏิบัติเปนระเบียบอันเดียวกัน จึงกําหนดระเบียบไวเปนหลักใหถือ

ปฏิบัติโดยทั่วกันดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

วาดวย การจัดระเบียบภายในหองนอนของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๒” 

 ขอ ๒  ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจงที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 

และใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ ๓  ผังการจัดหองนอน   ตามผนวก ก 

 ขอ ๔  ผังการจัดวาง และการติดปายชื่อ  ตามผนวก ข 

 ขอ ๕  ผังการจัดตูของนักเรียนนายรอย  ตามผนวก ค 

 ขอ ๖  ผังการจัดตูหนังสือ   ตามผนวก ง 

 ขอ ๗  ผังการจัดเตียงนอน    ตามผนวก จ 

 ขอ ๘ ใหนักเรียนผูบังคับบัญชา ควบคุมดูแลเรื่องความสะอาดภายใน

หองนอนของนักเรียนนายรอยตลอดวลา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

                                           (ลงชื่อ)  พันเอก กิตติพงษ  เกษโกวิท 

   (กิตติพงษ  เกษโกวิท ) 

                                              ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
 

 

 



-๑๔๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ก ผังการจัดหองนอน นนร. 
ประกอบ ระเบียบ กรม นนร.รอ. วาดวยการจัดระเบียบภายในหองนอนของ นนร. พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

 
 
 



-๑๔๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ข ผังการจัดวาง และการติดปายชื่อ 
ประกอบ ระเบียบ กรม นนร.รอ. วาดวยการจัดระเบียบภายในหองนอนของ นนร. พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

 
 
 



-๑๔๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ค ผังการจัดตูของ นนร. 
ประกอบ ระเบียบ กรม นนร.รอ. วาดวยการจัดระเบียบภายในหองนอนของ นนร. พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



-๑๔๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ง ผังการจัดตูหนังสือ 
ประกอบ ระเบียบ กรม นนร.รอ. วาดวยการจัดระเบียบภายในหองนอนของ นนร. พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

 
 
 

 



-๑๔๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก จ ผังการจัดเตียงนอน 
ประกอบ ระเบียบ กรม นนร.รอ. วาดวยการจัดระเบียบภายในหองนอนของ นนร. พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

 

 

 



-๑๔๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การดําเนินกิจกรรรมชมรมนักเรียนนายรอย  

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมชมรมของนักเรียนนายรอย เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงใหปฏิบัติ ดังนี้ 

ฯลฯ 
 ขอ ๕ ชมรมนักเรียนนายรอยแบงออกเปน ๖ กลุมกิจกรรม ๓๕ ชมรม ดังนี้ 
  ๕.๑  กลุมกิจกรรมกีฬา ๑๕ ชมรม 
  - รักบี้ฟุตบอล     - ฟุตบอล        - บาสเกตบอล 
   - กรีฑา/ไตรกีฬา  - ดาบสากล      - ดํานํ้าทางยุทธวิธี 
   - ยิงปน              - โปโลนํ้าและวายนํ้า - แบดมินตัน     
  - กอลฟ             - เทนนิส - เรือใบ 
  - ฟุตซอล  - ขี่มา     - เพาะกาย 
  ๕.๒  กลุมกิจกรรมตอสูปองกันตัว ๕ ชมรม 
    - มวยไทยเลิศฤทธิ์ - อาวุธโบราณ - มวยไทย/มวยสากล- 

- ตรีเพชร  - ยูโด/เทควันโด 
  ๕.๓  กลุมกิจกรรมวิชาการ ๗ ชมรม                                 
   - สโมสร        - ภาษาตางประเทศ   - บอรดขาว               
   - มัคคุเทศก    - เครื่องบินเล็ก - ดาราศาสตร 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๔  กลุมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม   
๓ ชมรม 
    - พัฒนาสังคม     - คายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษฯ 
    - โครงการตามแนวพระราชดําริ  
  ๕.๕  กลุมกิจกรรมนันทนาการ ๓ ชมรม 
    - หัสดนตรี           - โยธวาทิต           - ซอรดดิวซ 
  ๕.๖  กลุมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒ ชมรม 
            - ดนตรีไทย          - พุทธศาสน                



-๑๔๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๖  วัตถุประสงคการจัดตั้งชมรม เพื่อใหนักเรียนนายรอย 
  ๖.๑ มีความรู ความสามารถ เสริมสรางทักษะในดานกีฬา และการ
ตอสูปองกันตัว, ดานวิชาการ และดานศิลปวัฒนธรรม 
  ๖.๒ มีรางกายแข็งแรง อดทนและจิตใจเปนนักกีฬา รูแพรูชนะ รูอภัย 
  ๖.๓ เสริมสรางคุณลักษณะผูนําและอุดมการณทหาร 
   ๖.๔ เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและการทํางานเปนทีม 
  ๖.๕ เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬา รร.ทหาร - ตํารวจ 

 ขอ ๗  การจัดตั้งชมรมใหสามารถดําเนินการขอจัดตั้งชมรมขึ้นใหมได โดยให
ประธานชมรมหรือผูที่จะขอตั้งชมรมขึ้นใหม เสนอรายงานเปนลายลักษณอักษรขอ
จัดตั้งชมรมใหม ผานสายการบังคับบัญชาถึงผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป และชมรมจะสามารถดําเนินการได เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับการ
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแลวเทานั้น 
โดยชมรมที่ขอจัดตั้งใหมนั้น ตองมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้ 
   ๗.๑ ชมรมที่ขอจัดตั้งใหม ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งชมรมสําหรับนักเรียนนายรอย 
   ๗.๒ ใชแบบฟอรมการเสนอขอจัดตั้งชมรมขึ้นใหม ตามที่กรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กําหนดไว(ผนวก ก) 
   ๗.๓ มีสมาชิกหรือผูสนใจเขารวมชมรมตั้งแต ๑๐ นายขึ้นไป โดยให
แนบรายชื่อสมาชิกหรือผูสนใจมาพรอมกับการขออนุมัติจัดตั้งชมรมใหมดวย 
   ๗.๔ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และความตองการงบประมาณที่
จะดําเนินการในปถัดไป ตั้งแตเดือนเมษายน – มีนาคมของปถัดไป (ผนวก ข) 
   ๗.๕ ใหแนบภาพถายหรือรูปภาพของอุปกรณหรือเครื่องมือที่สําคัญที่
จะใชในการดําเนินชมรมมาพรอมกับรายงานขออนุมัติจัดตั้งชมรมดวย 

 ขอ ๘  การเขาเปนสมาชิกชมรม 
  ๘.๑ ในแตละปการศึกษา นักเรียนนายรอยทุกนายจะตองเปนสมาชิก
ชมรมตามขอ ๕ โดยนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ สามารถเลือกเขาชมรมได
เพียง ๑ ชมรม ตอ ๑ ปการศึกษา และในแตละชมรมตองมีสมาชิกในชมรมตั้งแต     
๑๐ คนขึ้นไป 



-๑๔๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ๘.๒  ในแตละชมรมประกอบดวย 
   ๘.๒.๑ นายทหารที่ปรึกษาชมรม 
   ๘.๒.๒ นายทหารควบคุมชมรม 
   ๘.๒.๓ ประธานชมรม             (นักเรียนนายรอย) 
   ๘.๒.๔ รองประธานชมรม        (นักเรียนนายรอย) 
   ๘.๒.๕ เหรัญญิก                   (นักเรียนนายรอย) 
   ๘.๒.๖ เลขานุการ                  (นักเรียนนายรอย) 
   ๘.๒.๗ สมาชิก                 (นักเรียนนายรอย) 
  ๘.๓ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ (ใหม) จะเขาเปนสมาชิกชมรมไดก็
ตอเมื่อนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ (ใหม) ไดรับสิทธิการเปนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ 
(เกา) และ/หรือไดรับเสื้อคอแดงแลว โดยใหประธานชมรมดําเนินการประชาสัมพันธ 
ใหเขารวมชมรมไดตามความสมัครใจภายในเดือนกันยายนของทุกป 

 ขอ ๙ แนวทางในการดําเนินกิจกรรมชมรมของนักเรียนนายรอย 
  ๙.๑ วัน - เวลา ในการดําเนินกิจกรรมชมรม กําหนดใหกระทําในวัน
จันทรหวงตั้งแตเวลา ๑๕๓๐ - ๑๗๓๐ หากชมรมใดมีภารกิจที่จะตองปฏิบัติหรือเขา
รวมการแขงขัน ใหสามารถดําเนินกิจกรรมชมรมเพิ่มเติมในวันพุธ, วันศุกร, วันเสาร และ
วันอาทิตย ไดตามความเหมาะสม โดยตองไดรับความเห็นชอบของนายทหารควบคุม
ชมรม แตตองไมขัดกับภารกิจใด ๆ ของกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา 
  ๙.๒ การดําเนินกิจกรรมชมรม ใหหลีกเลี่ยงเวลาในหวงการศึกษาของ
นักเรียนนายรอย ทั้งการศึกษาภาควิชาการและการฝกตามหลักสูตร (ยกเวนการไดรับ
มอบภารกิจพิเศษจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนครั้งคราว)    
  ๙.๓ ภารกิจในการดําเนินกิจกรรมชมรม ใหพึงระวังมิใหกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียแกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ขอ ๑๐ หนาที่นายทหารควบคุมชมรม 
    ๑๐.๑ ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณของชมรม ตลอดจนการซอมบํารุง
อุปกรณที่ชํารุด และพิจารณาการขอใชจายงบประมาณใหมีความเหมาะสมคุมคาบน
พื้นฐานของการประหยัด 



-๑๔๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

    ๑๐.๒ ตรวจพิจารณาปรับแผนการดําเนินกิจกรรมชมรมใหเหมาะสม 
สอดคลองกับระเบียบและนโยบายของหนวยเหนือ 
    ๑๐.๓ ควบคุมการดําเนินกิจกรรมชมรมใหเปนไปตามแผนงานและ
วัตถุประสงค ดวยการใหขอมูล เสนอแนะผูบังคับบัญชาตลอดจนประสานการปฏิบัติใน
สวนที่เก่ียวของ 
    ๑๐.๔ กํากับดูแลการปฏิบัติของนักเรียนนายรอย ในระหวางการ
ดําเนินกิจกรรมชมรมใหเกิดความเรียบรอย และไมขัดตอระเบียบคําสั่งของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาและกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 
 ขอ ๑๑ หนาที่ประธานชมรม 
    ๑๑.๑ ริ เริ่มวางแผน การดําเนินกิจกรรมชมรม โดยมีนายทหาร
ควบคุมชมรมและนายทหารที่ปรึกษาชมรมเปนที่ปรึกษา 
    ๑๑.๒ เก็บรักษา แจกจายสิ่งอุปกรณของชมรม โดยกําหนดแบงมอบ
ความรับผิดชอบใหกับสมาชิกเปนรายบุคคล 
    ๑๑.๓ ดูแลการดําเนินกิจกรรมของสมาชิกชมรมสมาชิกใหอยูในกรอบ
และแผนงานตามวัตถุประสงค ซึ่งไมขัดตอระเบียบและคําสั่งของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาและกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
    ๑๑.๔ การดําเนินกิจกรรมชมรม ใหพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
เรื่องงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ใชใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
     ๑๑.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากนายทหารควบคุม
ชมรม 
 ขอ ๑๒ การรายงาน 
     ๑๒.๑ ใหทุกกิจกรรมชมรมรายงานผลการดําเนินงาน,การประเมินผล
พรอมภาพถายและเอกสารคาใชจาย (ใบเสร็จรับเงิน) ของโครงการที่ไดรับอนุมัติหลัง
วันที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว ภายใน ๗ วันทําการ 
    ๑๒.๒ ใหทุกกิจกรรมชมรมสรุปผลการดําเนินงานประจําปพรอม
ภาพถาย, การประเมินผล/ปญหาขอขัดของและขอเสนอแนะในรอบปทุกโครงการ    
เปนรูปเลม จํานวน ๒ เลม พรอมแผนซีดีขอมูล สงถึงฝายกิจการพลเรือนกรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาภายในเดือนธันวาคมของ  
ทุกปรายละเอียดการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปของชมรม (ผนวก ค) 
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    ๑๒.๓ ใหทุกกิจกรรมชมรมเสนอแผนงาน/โครงการประจําป การ
ดําเนินกิจกรรมชมรมของปถัดไป (หวงตั้งแตเดือนเมษายน-เดือนมีนาคมของปถัดไป) 
สงถึงฝายกิจการพลเรือน กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพื่อขออนุมัติหลักการ การดําเนินงานจาก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (ผนวก ข) 
    ๑๒.๔ ใหทุกกิจกรรมชมรมเสนอขออนุมัติการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ สงถึงฝายกิจการพลเรือน กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน   
นายรอยพระจุลจอมเกลากอนวันปฏิบัติจริงอยางนอย ๑๕ วัน เพื่อรายงานขออนุมัติ
ดําเนินการและขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตอไป 
    ๑๒.๕ การรายงานขออนุมัติดําเนินกิจกรรมชมรมเมื่อเกิดปญหาไม
ทันตามเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๒.๔ ใหนายทหารควบคุมชมรม และประธานชมรม 
เขาพบผูบังคับกองพัน กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา เมื่อพิจารณาแลวมีความสมเหตุสมผล  ใหผูบังคับกองพัน กรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและนายทหารควบคุมชมรม 
เขาพบผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา เพื่อรายงานขออนุมัติดวยวาจากอน เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหรีบดําเนินการ
ทางดานเอกสาร เพื่อรายงานขออนุมัติดําเนินการและขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาตอไป 
    ๑๒.๖ การดําเนินกิจกรรมชมรมที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปน
เจาภาพดําเนินกิจกรรม ใหเสนอขออนุมัติการดําเนินกิจกรรมกอนวันปฏิบัติจริงอยาง
นอย ๓๐ วัน เพื่อรายงานขออนุมัติดําเนินการและขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาตอไป 
    ๑๒.๗ การรายงานขออนุมัติดําเนินกิจกรรมชมรมในกรณีที่ผูบังคับ
กองพัน กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
พิจารณาแลวไมอนุมัติใหชมรมเขารวมกิจกรรม ใหผูบังคับกองพัน กรมนักเรียนนายรอย 
รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รายงานใหผูบังคับการกรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทราบดวยวาจาทุกครั้ง 
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 ขอ ๑๓ งบประมาณ 
    ๑๓.๑ คาใชจายใหกิจกรรมชมรมเสนอความตองการผานนายทหาร
ควบคุมชมรมตามสายการบังคับบัญชา ลวงหนากอนการปฏิบัติอยางนอย ๑๕ วันและ   
ไมนําเงินสวนรวมเพื่อไปดูแลบุคคลอ่ืน 
    ๑๓.๒ การขอรับงบประมาณ ตองมีหลักฐานประกอบการ เบิก-จาย 
ตามอนุมัติหลักการของกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาการรับเงินใหมารับเงินที่ฝายกิจการพลเรือน กรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เมื่อไดรับการประสาน 
 ขอ ๑๔ การควบคุม 
    ๑๔.๑ ใหผูบังคับหนวยขึ้นตรงกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา นายทหารควบคุมชมรมกํากับดูแลการปฏิบัติของ
นักเรียนนายรอย ใหอยูในกรอบเวลาอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการ
ดูแลรักษาส่ิงอุปกรณไมใหเกิดการชํารุดสูญหาย 
    ๑๔.๒ การแตงกายภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหอยู
ในดุลยพินิจของนายทหารปกครอง, นายทหารควบคุมชมรม และผูบังคับกองพัน    
การแตงกายภายนอกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา แตงกายตามที่ กรมนักเรียน    
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กําหนดการแตงกาย
นอกเหนือจากที่กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา กําหนด ใหรายงานขออนุมัติจากผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กอนทุกครั้ง 
           ๑๔.๓ บัญชีควบคุมสิ่งอุปกรณตองทันสมัยและใหรายงานสถานภาพ
ของสิ่ งอุปกรณมาพรอมกับเสนอแผนงาน/โครงการประจําปในเดือนธันวาคม
แบบฟอรมบัญชีคุมสิ่งอุปกรณประจําชมรมตาม (ผนวก ง) 

  ขอ ๑๕  อื่น ๆ 
    ๑๕.๑ การรับสงหนาที่ เมื่อมีการปรับยายนายทหารควบคุมชมรม  
ตองมีการรายงานการรับ-สงหนาที่ตามสายงานการบังคับบัญชา สงถึงผูบังคับการกรม
นักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (ผานฝายกิจการ
พลเรือน กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา) 
ภายใน ๒ วันทําการ 
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    ๑๕.๒ การรับ-สงหนาที่ของนักเรียนนายรอยที่เปนประธานชมรม
ระหวางคนเกากับคนใหม ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปโดย
ในเดือนธันวาคม ที่เสนอแผนงาน/โครงการประจําป ใหประธานชมรมคนเกา (นักเรียน
นายรอยชั้นปที่ ๕ สําเร็จการศึกษา ๒๔ ธันวาคม เปนวาที่รอยตรี ๒๕ ธันวาคม) และ
ประธานชมรมคนใหม เขารวมประชุมเสนอแผนงาน/โครงการประจําป ทั้ง ๒ นาย 

            ขอ ๑๖ ใหเสนาธิการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

                (ลงชื่อ) พันเอก อํานวย  แยมผกา 
            ( อํานวย  แยมผกา ) 
                ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
              โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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ผนวก ก 

แบบฟอรมการจัดตั้งชมรม นนร. 

เขียนที่ ................................... 

                                                      วันที่....................เดือน....................พ.ศ. ................... 

เรื่อง   ขออนุมัติจัดตั้งชมรม...................................... รร.จปร.  

เรียน ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. แผนงาน/โครงการกิจกรรมชมรม........... รร.จปร.                  จํานวน  ๑   ชุด   
                    ๒. รายชื่อสมาชิกชมรม.............................. รร.จปร.                  จํานวน  ๑   ฉบับ 

 ดวยกระผม นนร. .............................................. ชั้นปที่.......สังกัด ..................มีความประสงค
ขออนุมัติจัดตั้งชมรม.......................................... รร.จปร. เพื่อสงเสริมกิจกรรมชมรม นนร. ในดานกลุมกิจกรรม
.................................... โดยมี ...................................................เปนนายทหารควบคุมชมรม รายละเอยีดการขออนมุตัจิดัตัง้
ชมรมตามสิ่งที่สงมาดวย 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
                                                 ควรมิควรแลวแตจะกรุณา  
อนุมัติ 
       พ.อ.                                           นนร. 
            (.......................................)                                   ( ................................... ) 
                ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.                          ประธานชมรม........................ รร.จปร.      
 .............../............./.............                               .............../............./............. 
 
       พ.อ.                                          เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 
            (........................................)  
            รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.                    (ลงชื่อ)   
 .............../............./............                                ( ...................................... ) 
                                              นายทหารควบคุมชมรม................... รร.จปร.     
       พ.อ.                                                                     .............../............./............  
             (…………………………………)  
              เสธ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.          เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 
 .............../............./.............                          พ.ท. 
เห็นควรพิจารณาอนุมัติและรายงานให รร.จปร.ทราบ                ( ......................................) 
                                                                                ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
      พ.ท.                                                                    .............../............./............. 
 (.....................................)                         หมายเหต ุกลุมกิจกรรม จํานวน ๖ กลุม คือ กีฬา,ตอสูปองกันตัว 
นายทหาร ฝกร.กรม นนร.รอ.รร.จปร.                      วิชาการ, บําเพ็ญสาธารณประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม,นันทนาการ        
              .............../............./.............                 และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
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ผนวก ข 

(ตัวอยางแบบฟอรมการเขียนแผนงานการดํางานกิจกรรมชมรม นนร.)  

แผนงานการดําเนินงานกิจกรรมชมรม............................. รร.จปร. ประจําป ......................... 

แผนงาน กิจกรรม............. (กีฬา,ตอสูปองกันตัว,วิชาการ,บําเพ็ญสาธารณประโยชนและรักษา 
                                สิ่งแวดลอม,นันทนาการ หรือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม) 
ชื่อโครงการ แผนงานการดําเนินงานกิจกรรมชมรม......................... รร.จปร. ประจําป.................... 

ผูเสนอโครงการนนร. ................................. (ประธานชมรม..................... รร.จปร.) 
ผูรับผิดชอบโครงการ/นายทหารควบคุมชมรม  .................................................................................................................. 

นายทหารที่ปรึกษาชมรม ................................................................................................................................................ 

ระยะเวลา  ..................................................................................................................................................- 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

๒. วัตถุประสงค 
 ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

๓. รูปแบบกิจกรรม 
 ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

๔. เปาหมาย 
 ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

๕. วิธีการดําเนินการและข้ันตอนในการดําเนินงาน 
 ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  
 

    ลําดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลา 
  ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

              

              



-๑๕๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๗. ทรัพยากร/งบประมาณ  
ลําดับ การปฏิบัติของกิจกรรม หวงเวลา ความตองการงบประมาณ จํานวนเงิน หมายเหต ุ
      

      

      

      

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น   

๘. การประเมินผล 
 ..........................................................................................................................................................................

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

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

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

๑๐. ที่ตั้งชมรม 
 ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 
           ผูเสนอโครงการ   ผูรับผิดชอบโครงการ 
นนร.     (ลงชื่อ) 
      (................................................)                             (................................................) 

ประธานชมรม............................ รร.จปร.                                 นายทหารควบคุมชมรม......................... รร.จปร. 

       ........../.............../............                                           ........./.............../............ 
 
ผูเห็นชอบโครงการ 
พ.ท. 
     (.................................................) 

   ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

     ........./.............../............  

 
 

 

 
 

 



-๑๕๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

(ตัวอยางแบบฟอรมรายชื่อสมาชิกชมรม) 
รายชื่อสมาชิกชมรม............................... รร.จปร. 

นายทหารควบคุมชมรม .......................................................... 

 

ลําดับ ยศ ชื่อ – นามสกลุ    ชั้นปที ่
สังกัด 

สาขา/ ตอนเรียน 
เกรด
เฉลี่ย 

หมายเหต ุ
  พัน รอย 

         ประธาน 

         รองประธาน 

         เหรัญญิก 

         เลขาธิการ 

         สมาชิก 

         สมาชิก 

          

          

          

          

          

 

 

ตรวจถูกตอง 

    (ลงชื่อ)     

                                                                               (..................................................) 

                    นายทหารควบคุมชมรม...................... รร.จปร. 

          ........../.............../............ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



-๑๕๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ค ข 

รายละเอียดการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปของชมรมนนร. 

๑. แผนงาน/โครงการประจําป และรายชื่อสมาชิกประจําชมรม  

๒. โครงการ/กิจกรรมยอย ( กิจกรรมที่ขออนุมัติปฏิบัติในแตละครั้ง )  

๓. รายงานผลกิจกรรม/ประเมินผลที่ได พรอมภาพกิจกรรม ( การปฏิบัติในแตละครั้ง )   

๔. สรุปรวมกิจกรรมตลอดป/ผลรวม ( ทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติเปนจํานวนครั้ง )  

๕. ประเมินความพึงพอใจที่ นนร.ทํากิจกรรมทั้งป (นําขอมูลในขอ ๔ มาสรุปเปนผลรวม ) 

๖. ปญหา/ขอเสนอแนะ ( รวบรวมทุกกิจกรรม )   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



-๑๕๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก งก ค 
แบบฟอรมบญัชคีุมสิง่อปุกรณประจําชมรม............................... รร.จปร. 

 
ลําดบั รายการสิ่งอุปกรณ   หนวยนับ จํานวน คงเหลือ ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

 
                                                    ตรวจถูกตอง 

    (ลงชื่อ)    

                                        (..................................................) 

                                                           นายทหารควบคุมชมรม...................... รร.จปร. 

     ........../.............../............ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



-๑๕๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การใชจักรยานของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 เพื่อใหการใชงานและปรนนิบัติบํารุงรถจักรยานของนักเรียนนายรอย
เปนไปดวยความเรียบรอย เปนแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดการปฏิบัติในการใช
รถจักรยานของนักเรียนนายรอยดังนี้ 

ฯลฯ 
 ขอ ๕ รถจักรยาน หมายถึง รถจักรยานที่นักเรียนนายรอยจัดหาดวย
ตนเองโดยไดรับอนุมัติจาก ผูบังคับกองพันกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหนํามาใชได 

 ขอ ๖ เวลาในการใช 
     ๖.๑ วันราชการ 
      ๖.๑.๑ ผูชวยนายทหารเวรและผูชวยนายทหารเวรกองพัน
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใชไดตลอด 
๒๔ ชั่วโมง 
    ๖.๑.๒ นักเรียนนายรอยใชไดในวันกีฬาหรือวันกิจกรรม 
ตั้งแตเวลา ๑๖๐๐ - ๑๗๓๐ 
  ๖.๒ วันหยุดราชการ 
     ๖.๒.๑ สามารถใชเพื่อออกกําลังกายและชมภูมิทัศน 
ภายในโรงเรียนนายรอย  พระจุลจอมเกลาได ตั้งแตเวลา ๐๘๑๕ - ๑๗๓๐  
     ๖.๒.๒ นักเรียนนายรอยที่สมัครใจอยูโรงเรียนสามารถใช
เพื่อออกกําลังกายและชมภูมิทัศนภายนอกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาได ตั้งแต
เวลา ๐๘๑๕-๑๗๓๐ ทั้งนี้ จะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับกองพันกรมนักเรียนนายรอย 
รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ขอ ๗  การแตงกายในการใชจักรยาน 
  ๗.๑ แตงกายชุดเครื่องแบบฝก ชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับ

แขนสั้น ชุดลําลอง ชุดกีฬา (เสื้อยืดขาวคอแดง, กางเกงขาสั้น) หรือชุดวอรม 



-๑๕๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

    ๗.๒ ตองใชอุปกรณปองกันเพื่อความปลอดภัยประกอบการ
แตงกาย ชุดลําลอง  ชุดกีฬา (เสื้อยืดขาวคอแดง กางเกงขาสั้น) หรือชุดวอรมไดแก
แวนตา หมวกกันน็อค 
     ๗.๓ หามแตงกายชุดที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๗.๑ 

 ขอ ๘  การทําความเคารพ 
     ๘.๑ เมื่อสวมหมวกใหทําความเคารพดวยทาวันทยหัตถพรอม
กับแลขวาหรือแลซายไปยังผูรับการเคารพ  
  ๘.๒ กรณีไมสามารถทําความเคารพ ตามขอ ๘.๑ ใหหยุดรถ
แลวทําความเคารพ ดานขางรถจักรยาน 

 ขอ ๙  การเก็บรักษา 
  ๙.๑ ใหเก็บรักษาเปนสวนรวมที่ กองบังคับการกองพัน 
  ๙.๒ หามนํารถจักรยานขึ้นไปเก็บบนอาคารโรงนอน หรือใน
หองนอน 
  ๙.๓ กองพันนักเรียนนายรอยจัดทําบัญชีควบคุมจักรยานของ
นักเรียนนายรอย 
  ๙.๔ กองพันนักเรียนนายรอยจัดทําอุปกรณล็อคจักรยาน โดย
ใหนายทหารเวรตรวจวนัยกองพันเปนผูรับผิดชอบ 

 ขอ ๑๐ ขอหามในการใชรถจักรยาน 
   ๑๐.๑ หามแตงกายชุดปกติขาว ชุดปกติกากีแกมเขียว   คอ
แบะ ชุดปกติคอพับแขนยาว หรือหามสวมรองเทาฟองน้ําขี่รถจักรยาน 
   ๑๐.๒ หามขี่รถจักรยานตามแถวนักเรียนนายรอยในขณะออก
กําลังกาย หรือในระหวางการเดินแถว 
   ๑๐.๓ หามขี่รถจักรยานในลักษณะคุมแถว สั่งการหรือชี้แจง
นักเรียนนายรอยขณะอยูบนรถจักรยาน 
   ๑๐.๔ หามใชรถจักรยานบรรทุกผูอื่นในลักษณะที่อาจจะ
กอใหเกิดอันตราย 
   ๑๐.๕ หามขี่รถจักรยานในลักษณะที่จะทําใหเกิดอันตรายตอ
ตนเองและผูอื่น 



-๑๖๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๑๐.๖  หามขี่รถจักรยานไปบริเวณพื้นที่บานพักขาราชการและเขต
หวงหาม เชน แผนกโคนม, โรงเรียนการสัตวกรมการสัตวทหารบก และกองพันทหารราบ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
     ๑๐.๗ หามขี่รถจักรยานเสนทางขึ้น - ลง เรือนรับรองสโมสร
นายทหารและดานหลังวัดพระฉาย 
 ขอ ๑๑ กรณีอื่นๆ ที่มิไดกลาวไวในระเบียบใหผูบังคับกองพันกรม
นักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูอนุมัติ 
 ขอ ๑๒ ใหฝายกําลังพลกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    (ลงชื่อ) พ.อ.อนุสรณ  สิทธิสกุลรัตน 

      ( อนุสรณ  สิทธิสกุลรัตน ) 

              ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  

             โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



-๑๖๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

คําสั่งกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ที่ ๓๓ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  การใชเครื่องมือสื่อสารของนักเรียนนายรอย 

 
 เพื่อใหการใชเครื่องมือสื่อสาร นอกจากที่ทางราชการจัดหาใหของ
นักเรียนนายรอยมีความเหมาะสมกับสังคมในยุคปจจุบันและมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย จึงให ยกเลิกคําสั่ง กรม นนร.รอ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ ๑๙/๕๙ ลง ๑๒ พ.ค.๕๙ 
เรื่อง การมีและใชเครื่องมือส่ือสารของ นนร. และใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๑. นักเรียนนายรอยทุกชั้นปสามารถใชโทรศัพทเคลื่อนที่ได ยกเวน 
นนร.ชั้นปที่ ๑ (ใหม) 

  ๒. สถานที่ที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ไดคือบนอาคารกองรอยที่พักเทานั้น 

  ๓. หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในชวงเวลาฝกฝนและหามใชหลังเวลา 
๒๒๐๐ 

  ๔. หามพกพาโทรศัพทเคลื่อนที่ออกนอกกองรอย โดยเด็ดขาด ยกเวน 
กรณีปลอยพักบาน  
  ๕. นักเรียนบังคับบัญชาในตําแหนง หัวหนากองรอยขึ้นไปสามารถ
พกพาโทรศัพทเคลื่อนที่ไปภายนอกอาคารกองรอยได เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การติดตอส่ือสาร 
  ๖. หากนักเรียนนายรอยนายใด กองวิชาใดหรือชั้นปใด ตองการใช
โทรศัพทเพื่อประกอบการศึกษาใหขออนุญาตจากผูบังคับกองพันเปนครั้งๆ ไป 
  ๗. นักเรียนนายรอยจะตองเก็บเครื่องมือสื่อสารในตู และปดล็อคให
เรียบรอย เมื่อออกจากหอง 

  สั่ง   ณ   วันที่  ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                         (ลงชื่อ)  พ.อ.อนุสรณ  สิทธิสกุลรัตน 
                                         ( อนุสรณ  สิทธิสกุลรัตน ) 

                                         ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  
                                           โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 



-๑๖๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การใชสโมสรนักเรียนนายรอย  

พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 เพื่อใหการใชสโมสรนักเรียนนายรอยของขาราชการ, นักเรียนนาย
รอย, ลูกจาง และบุคคลพลเรือน เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม จึงกําหนด
ระเบียบการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ 
 ขอ ๕ การใชสโมสรนักเรียนนายรอย  
         ๕.๑ หวงเวลาในการใชสโมสรนักเรียนนายรอย ตั้งแตเวลา 
๐๗๐๐ ถึง ๒๑๓๐  
          ๕.๒ หามนําสุราหรือของมึนเมาใดๆ เขามาดื่ม หรือ เสพ ใน
บริเวณ สโมสรนักเรียนนายรอย 
         ๕.๓ หามเลนการพนัน หรือ ทําผิดอบายมุข ในบริเวณสโมสร
นักเรียนนายรอย  
         ๕.๔ หามสูบบุหรี่ในบริเวณสโมสรนักเรียนนายรอย ที่เปนหอง
ปรับอากาศ 
         ๕.๕ หามนําสิ่งของที่ไมไดรับอนุญาตออกจากสโมสรนักเรียน
นายรอย 
         ๕.๖ ถาผูใดกระทําสิ่งของและสิ่งอุปกรณตางๆ ภายในสโมสร
นักเรียนนายรอย ชํารุด หรือเสียหาย จะตองยินยอมชดใชในการจัดหาใหม เพื่อ
ทดแทนภายใน ๓ วัน 
         ๕.๗ ผูที่เขามาใชสโมสรนักเรียนนายรอย ตองใหเกียรติสถานที่ 
ดวยการแสดง กริยา วาจา อยางสุภาพชน 
         ๕.๘ การขออนุมัติใชสโมสรนักเรียนนายรอย  
        ๕.๘.๑ สําหรับนักเรียนนายรอย ใหรายงานการขออนุญาต
ใชสโมสรนักเรียนนายรอยตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย 
รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเพื่ออนุมัติกอนอยางนอย ๓ วันทําการ 
เวนกรณีมีความจําเปนเรงดวนใหรายงานขออนุมัติดวยวาจาในลําดับแรก แลวรายงาน
เปนลายลักษณอักษรในภายหลัง 



-๑๖๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๕.๘.๒ สําหรับขาราชการ, ลูกจาง และบุคคลพลเรือน 
ใหรายงานการขอใชถึงผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา เพื่ออนุมัติกอนอยางนอย ๓ วันทําการ   
   ขอ ๖ การแตงกาย 
  ๖.๑ นักเรียนนายรอย 
   ๖.๑.๑ ในเวลาราชการ แตงกาย ชุดเครื่องแบบ 
   ๖.๑.๒ นอกเวลาราชการ แตงกาย ชุดกีฬารองเทาผาใบ 
  ๖.๒ ขาราชการ และพนักงานราชการ 
   ๖.๒.๑ ในเวลาราชการ แตงกาย ชุดปฏิบัติราชการ 
   ๖.๒.๒ นอกเวลาราชการ แตงกาย ชุดพลเรือนสุภาพ 
  ๖.๓ บุคคลพลเรือน 
   ๖.๓.๑ ในเวลาราชการ แตงกาย ชุดพลเรือนสุภาพ 
   ๖.๓.๒ นอกเวลาราชการ แตงกาย ชุดพลเรือนสุภาพ 
หรือชุดกีฬารองเทาผาใบ 
  ๖.๔ หามสวมรองเทาฟองน้ําเขาสโมสรนักเรียนนายรอยทุก
กรณี 
  ขอ ๗ อัตราคาบริการ หองประชุมสโมสรนักเรียนนายรอย 
  ๗.๑ คากระแสไฟฟาชั่วโมงแรก ๑,๐๐๐ บาท ชั่วโมงตอไป 
ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท 
  ๗.๒ เครื่องเสียงพรอมไมคโครโฟน ๕๐๐ บาท/วัน 
  ๗.๓ เครื่องฉายโปรเจคเตอรพรอมจอภาพ ๑ ชุด ๑,๐๐๐  
บาท/วัน 
  ๗.๔ เกาอี้สัมมนา ตัวละ ๑๐ บาท/วัน 
  ๗.๕ คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่รักษาความสะอาด ๓ นาย
นายละ ๒๔๐ บาท/วัน 
  ๗.๖ คาสาธารณูปโภคและสุขภัณฑ ๑,๐๐๐ บาท/วัน 
 ขอ ๘ หากพบเห็นการกระทําที่ผิดตอระเบียบนี้ ใหแจงเวรสโมสร 
หรือนายทหารเวรกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา เพื่อดําเนินการหามปราม และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตอไป 



-๑๖๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๙ ใหขาราชการ, นักเรียนนายรอย, ลูกจาง และบุคคลพลเรือนที่
เขามาใชสโมสรนักเรียนนายรอย ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยเครงครัด 
 ขอ ๑๐ ใหฝายกําลังพลกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      (ลงชื่อ) พ.อ.อํานวย  แยมผกา 
        ( อํานวย  แยมผกา ) 
             ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
                                                        โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



-๑๖๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
วาดวย กองทุนสงเคราะหนักเรียนนายรอย 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
ฯลฯ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค 

 ขอ ๗  กองทุนสงเคราะหนักเรียนนายรอย รักษาพระองค เปนกองทุนที่
จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  ๗.๑ ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกนักเรียนนายรอย 
  ๗.๒ ใหเปนสวัสดิการ จัดหาสิ่งอุปกรณอันจําเปน เพื่อประโยชนแก
นักเรียนนายรอย 
  ๗.๓ ใหการสงเคราะหแกนักเรียนนายรอยทั้งอดีตและปจจุบันของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ที่ประสบอุบัติเหตุตอตนเองตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ฯลฯ 
หมวด ๓ 

หนวยงานและองคกรรวมสนับสนนุ 

 ขอ ๑๒ หนวยงาน องคกรและบุคคลภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่
รวมสนับสนุนกองทุน ไดแก โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หนวยขึ้นตรงโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ขาราชการสังกัดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและ
นักเรียนนายรอย 

 ขอ ๑๓ หนวยงาน องคกร ศิษยเกาและบุคคลอ่ืนภายนอกโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ทั้งในและตางประเทศ ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 

ฯลฯ 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ ๑๘ การประชุมคณะกรรมการ ใหมีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 



-๑๖๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ๑๘.๑ องคประชุมในแตละครั้ง ประกอบดวยจํานวนคณะกรรมการ
อยางนอย ๒ ใน ๓  
  ๑๘.๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ จะตองมีคะแนนเสียง       
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการที่เขาประชุม 
 ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีปญหา ตองตีความหรือวินิจฉัยการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ใหประธานคณะกรรมการเปนผูชี้ขาด 

 ขอ ๒๐ การเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบนี้  ใหอยูในอํานาจของผูบังคับการ

กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

        ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

        (ลงชื่อ) พันเอก ชาญชัย  ยศสุนทร 

           ( ชาญชัย  ยศสุนทร ) 

                                              ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

                 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๖๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย กองทุนน้ําใจนองพี่ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
ฯลฯ 

 ขอ ๕ คําจํากัดความ 
  - บุพการีของนักเรียนนายรอย หมายถึง บิดา มารดา ผูใหกําเนิด
ตามสายโลหิต หรือผูที่อุปการคุณ โดยจะตองระบุรายละเอียดของบุพการีที่จะไดรับ

สิทธิเงินชวยเหลือใหเรียบรอย   

 ขอ ๖ ความมุงหมาย 
  ๖.๑ เพื่อชวยเหลือนักเรียนนายรอย หรือบุพการีของนักเรียนนายรอย

ในกรณีที่นักเรียนนายรอยหรือบุพการีเสียชีวิตหรือประสบภัยพิบัติ 
  ๖.๒ เพื่อฝกใหนักเรียนนายรอย ไดรูจักเสียสละประโยชนสวนตน 

เพื่อประโยชนสวนรวม 
  ๖.๓ เปนการสรางความสามัคคีกลมเกลียวในหมูคณะของนักเรียน

นายรอย 

 ขอ ๗ เงินกองทุนและทรัพยสินของกองทุน 
  ๗.๑ จัดเก็บเงินทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ โดยใหหัวหนากองพันหรือ

ประธานรุนแตละชั้นป รวบรวมเงินสงใหกับหัวหนานักเรียนนายรอย/ประธาน
คณะกรรมการ โดยกําหนดจํานวนเงินที่จัดเก็บ ดังนี้ 

         ๗.๑.๑ นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๕ นายละ ๑๔๐ บาท 

     ๗.๑.๒ นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๔ นายละ ๑๒๐ บาท 
     ๗.๑.๓ นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๓ นายละ ๑๐๐ บาท 

     ๗.๑.๔ นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๒ นายละ   ๘๐ บาท 
     ๗.๑.๕ นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๑ นายละ   ๖๐ บาท 

  ๗.๒  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหการสนับสนุน 

  ๗.๓  เงินจากผูมีจิตศรัทธาบริจาค 



-๑๖๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๘  การจัดการกองทุน 
 ๘.๑ คณะกรรมการกองทุน ฯ ประกอบดวย 
  ๘.๑.๑ หัวหนานักเรียนนายรอย       ประธานกรรมการ 

  ๘.๑.๒ ประธานรุนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ รองประธาน 
  ๘.๑.๓ ประธานรุนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ กรรมการ 

  ๘.๑.๔ ประธานรุนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๓ กรรมการ 

  ๘.๑.๕ ประธานรุนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๒ กรรมการ 
  ๘.๑.๖ ประธานรุนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ กรรมการ 

  ๘.๑.๗ หัวหนากองพันที่ ๑                       กรรมการ 
  ๘.๑.๘ หัวหนากองพันที่ ๒ กรรมการ 

  ๘.๑.๙ หัวหนากองพันที่ ๓    กรรมการ/เลขานุการ 

  ๘.๑.๑๐ หัวหนากองพันที่ ๔ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 ๘.๒ ทรัพยสินและการดําเนินการตาง ๆ ของเงินกองทุน อยูใน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนายทหารฝายกําลังพลกรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเงินกองทุน 

 ขอ ๙ การแกไขระเบียบ 
                       ระเบียบนี้จะแกไขเพิ่มเติมไดก็ตอเมื่อมีมติ ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการ  

 ขอ ๑๐ สมาชิกกองทุน 
 ๑๐.๑ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑-๕ ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา ทุกนาย 

 ๑๐.๒ นักเรียนนายรอยที่ศึกษาตางประเทศ 

 ขอ ๑๑ การพนสภาพจากสมาชิก 
 ๑๑.๑ นักเรียนนายรอยเสียชีวิต 
 ๑๑.๒ มีคําสั่งถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนนายรอย 

 ๑๑.๓ สําเร็จการศึกษา    



-๑๖๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๑๒ การรับสิทธิของนักเรียนนายรอยหรือทายาท จะตองแสดงหลักฐาน 
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นที่สามารถยืนยันไดวาเปน  
ความจริง 

 ขอ ๑๓ สิทธิที่สมาชิกและทายาทจะไดรับการชวยเหลือ 
  ๑๓.๑ นักเรียนนายรอยเสียชีวิต จะไดรับการชวยเหลือตามยอดที่
กองทุนฯ รวบรวมได ตามขอ ๗  
  ๑๓.๒ บุพการีเสียชีวิต จะไดรับการชวยเหลือตามยอดที่กองทุนฯ
รวบรวมได  ตามขอ ๗ 
  ๑๓.๓ เมื่อที่อยูอาศัยของบุพการีเกิดภัยพิบัติจะไดรับการชวยเหลือ
ตามยอดที่กองทุน ฯ รวบรวมได ตามขอ ๗  
  ๑๓.๔ เมื่อนักเรียนนายรอยหรือบุพการี เสียชีวิต คณะนักเรียน
นายรอย จะเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม ๑ คืน และจัดพวงหรีดเคารพศพ ชั้นปละ ๑ 
พวง โดยคาใชจายในการจัดการศพ ใหใชจากยอดเงินที่กองทุนรวบรวมได ตามขอ ๗ 
และสวนที่เหลือจะมอบใหแกนักเรียนนายรอยหรือทายาทที่ระบุไวตอไป 

 ขอ ๑๔ ใหฝายกําลังพลกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  

ประกาศ   ณ   วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                             (ลงชื่อ) พันเอก  อํานวย  แยมผกา 
 ( อํานวย  แยมผกา ) 

          ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
                                                        โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
 
 

 

 



-๑๗๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เครื่องแบบนกัเรียนนายรอย 
กฏกระทรวง 
(พ.ศ.๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ 
วาดวย เครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐ ลง ๖ พ.ย.๔๒ 

 
ภาค ๑ 

เครื่องแบบทหารชาย 
-------------- 
หมวด ๑ 

ชนิดของเครื่องแบบ 
ฯ ล ฯ 

สวนที่ ๓ 
เครื่องแบบนกัเรียนนายทหาร 

--------------- 
  ๑. เครื่องแบบนักเรียนนายรอย ตามกฎกระทรวง มี๙ชนิดดังนี้ 
   ๑.๑ เครื่องแบบปกติขาว ประกอบดวย 

 ๑.๑.๑ หมวกทรงหมอตาลสีขาว 
 ๑.๑.๒ เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาว 
 ๑.๑.๓ กางเกงขายาวสีขาว 
 ๑.๑.๔ รองเทาหุมสนหนังสีดํา 

   ๑.๒ เครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอแบะ ประกอบดวย 
  ๑.๒.๑ หมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียวหรือหมวกหนีบสีกากี

แกมเขียว 
  ๑.๒.๒ เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว 
 ๑.๒.๓ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ 

 ๑.๒.๔ รองเทาหุมสนหรือรองเทาหุมขอหนังสีดํา 
  ๑.๓  เครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับ ประกอบดวย 

 ๑.๓.๑ หมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียวหรือหมวกหนีบสีกากี
แกมเขียว 
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 ๑.๓.๒ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว 
 ๑.๓.๓ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ 
 ๑.๓.๔ เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา 
 ๑.๓.๕ รองเทาหุมสนหนังสีดําหรือรองเทาหุมขอหนังสีดํา 
๑.๔ เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ ประกอบดวย 
 ๑.๔.๑ หมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากี

แกมเขียว 
 ๑.๔.๒ เสื้อคอพับสีกากีนวลแกมเขียว 
 ๑.๔.๓ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ 
 ๑.๔.๔ เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา 
 ๑.๔.๕ รองเทาหุมสนหนังสีดําหรือรองเทาหุมขอหนังสีดํา 

   ๑.๕  เครื่องแบบฝก ประกอบดวย 
 ๑.๕.๑ หมวกแกปทรงออนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงออนสีดํา

หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
 ๑.๕.๒ เสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียว 
 ๑.๕.๓ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก 
 ๑.๕.๔ เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา 
 ๑.๕.๕ รองเทาสูงครึ่งนองหนังสีดําหรือรองเทาเดินปา 
๑.๖  เครื่องแบบสนาม ประกอบดวย 
 ๑.๖.๑ หมวกแกปทรงออนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงออนสีดํา

หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
 ๑.๖.๒ เสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียวหรือเสื้อสนามคอเปดสีกากีแกม

เขียว 
 ๑.๖.๓ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝกหรือกางเกงสนามขายาว

สีกากีแกมเขียว 
 ๑.๖.๔ เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา 
 ๑.๖.๕ รองเทาสูงครึ่งนองหนังสีดําหรือรองเทาเดินปา 
เครื่องแบบสนาม (ก) (ข) และ (ค) ในบางโอกาสจะใชสีกากีแกมเขียวที่

ระบายหรือแตมดวยสีอ่ืน เพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศก็ได 
เครื่องแบบชนิดนี้ ใหใชเครื่องสนามประกอบดวย 
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   ๑.๗ เครื่องแบบครึ่งยศ รักษาพระองค ประกอบดวย 
 ๑.๗.๑ หมวกยอดหรือหมวกทรงหมอตาลสีดํา 
 ๑.๗.๒ เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาว 
 ๑.๗.๓ กางเกงแถบ 
 ๑.๗.๔ เข็มขัดหนังสีแดงและคันชีพ 

    ๑.๗.๕ รองเทาหุมขอหนังสีดํา 
    ๑.๗.๖ ถุงมือสีขาว 

  ๑.๘ เครื่องแบบเต็มยศเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ สําหรับ 
นักเรียนนายรอย ใหมีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค ประกอบดวย 

   ๑.๘.๑ หมวกยอดมีพู หรือหมอทรงหมอตาลสีดํา 
   ๑.๘.๒ เสื้อเต็มยศรักษาพระองค 
   ๑.๘.๓ เข็มขัดหนังสีแดงและคันชีพ 
   ๑.๘.๔ กางเกงแถบ 

    ๑.๘.๕ รองเทาหุมขอหนังสีดํา 
 ๑.๘.๖ ถุงมือสีขาว 
สําหรับหมวกทรงหมอตาลสีดําตาม (ก) ใหใชในโอกาสอื่นที่มิไดประจํา

แถวทหาร                                               
๑.๙ เครื่องแบบสโมสร ประกอบดวย 
 ๑.๙.๑ หมวกทรงหมอตาลสีขาว 
 ๑.๙.๒ เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาว 
 ๑.๙.๓ กางเกงแถบ 
 ๑.๙.๔ รองเทาหุมสนหนังสีดํา 
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เครื่องแบบนกัเรียนนายรอย 
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 ๒. เคร่ืองแบบนอกกฎกระทรวง 
   ๒.๑  ชุดศึกษา มีสวนประกอบดังน้ี 

 ๒.๑.๑ หมวกกางเกงเข็มขัดและรองเทาลักษณะเชนเดียวกับ

เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ 

 ๒.๑.๒ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว 

   ๒.๒  ชุดกีฬา ประกอบดวย 

 ๒.๒.๑ เสื้อยืดคอกลมสีขาวมีขลิบสีแดงที่คอและแขน 

 ๒.๒.๒ กางเกงขาสั้นสีนํ้าเงินดํา 

 ๒.๒.๓ ถุงเทาสั้นสีขาว 

 ๒.๒.๔ รองเทาผาใบหุมขอตามที่ทางราชการจายใหถาเปนนักกีฬา

ที่ตองแตงชุดกีฬาตามสมัยนิยมก็ใหแตงกายตามสมัยนิยมของกีฬาประเภทนั้น 

   ๒.๓  ชุดลําลอง ประกอบดวย 

 ๒.๓.๑ เสื้อยืดคอกลมสีขาวมีขลิบสีแดงที่คอและแขน 

 ๒.๓.๒ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ 

 ๒.๓.๓ เข็มขัดดายถักสีกากีแกมเขียว 

 ๒.๓.๔ รองเทาผาใบหุมขอตามที่ทางราชการจายให (ถาอยูในบริเวณ

กองพันตนสังกัดอนุญาตใหสวมรองเทาแตะฟองน้ําได) 

   ๒.๔  ชุดในโอกาสพิเศษ ใชแตงในพิธีตาง ๆ เชน การสวนสนาม  การจัด

กองทหารเกียรติยศ  การรับแขกตางประเทศ สวนของเครื่องแบบประกอบดวย 

 ๒.๔.๑ หมวกทรงหมอตาลสีขาว 

 ๒.๔.๒ เสื้อชั้นนอกคอปดสีแดงดุม๑๔ดุม 

 ๒.๔.๓ กางเกงขายาวสีขาว 

 ๒.๔.๔ รัดประคดแดง - เหลือง 

 ๒.๔.๕ รองเทาหุมขอหนังสีดํา 

    ๒.๔.๖ ถุงมือสีขาว 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

หมวด ๒ 
สวนของเครื่องแบบ 

๑. หมวก  
๑.๑ หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว ในบางโอกาสจะใชแตรองในหมวก 

เหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได 
 ๑.๒ หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว 

             มีสาบโดยรอบ ปายเฉียงจากดานหนาลงไปทางซายและดานซาย
เหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนา ๔ ซ.ม. มีตราหนาหมวกขนาดเล็กริมบนของ
สาบหมวกมีขลิบกวาง ๐.๕ ซ.ม. ทําดวยแถบสีแดงและเหลืองใหสีแดงอยูดานบน 
         วิธีสวมหมวกหนีบ ใหขอบลางของมุมพับดานหนาอยูตรงแนวสัน
จมูก และสูงจากหวางคิ้วประมาณ ๓ – ๔ ซ.ม. ตัวหมวกเอียงขวาเล็กนอยใหชายขอบ
ลางดานขวาหางจากกนรองหูกับศีรษะประมาณ ๒ ซ.ม.และเฉียงลงลางไปทางหลัง
เล็กนอย 
  ๑.๓ หมวกแกปทรงออนสีกากีแกมเขียว มีตราหนาหมวกขนาดเล็ก 
            เปนแบบ ๖ กลีบ มีแถบผาสีกากีแกมเขียว ๖ แฉกเปนโครงเชิง
หมวกดานหลังตรงกลางมีแถบยางยืดชวยกระชับศีรษะดานหนามีโครงตาขายไนลอน  
ตาถี่สีขาวมีตราหนาหมวกขนาดเล็กวิธีสวมใหสวมตรงหรือเอียงขวาเล็กนอยและ      
ไมหงายหลังหรืองุมหนา 
  ๑.๔ หมวกทรงออนสีดํา (ระงับการใชชั่วคราว) 
   ตราหนาหมวกทรงออนมีขนาด ๓ ซ.ม.สูง ๔ ซ.ม.ปกหรือทําดวย
ดิ้นทอง หรือวัสดุเทียมดิ้นทองบนสักหลาดสีดํารูปถวยกวาง ๔.๕ ซ.ม. ตราหนาหมวก
ทรงออนน้ี แบงเปน ๔ ประเภท คือ 
    ๑.๔.๑ นายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลนายพลจะปกรูปดาวอยูใน
ชอชัยพฤกษ จํานวนดาวตามชั้นยศ 
    ๑.๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศพันเอกถึงรอยตรีรูปขนาด
เหมือนกับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล  เวนใตชอชัยพฤกษไมมีดาว 
    ๑.๔.๓ นายทหารประทวนใชตราหนาหมวกขนาดเล็กกวาง ๓ ซ.ม. 
สูง ๔ ซ.ม.ทําดวยโลหะสีทอง 
    ๑.๔.๔ พลทหารใชตราหนาหมวกปกดวยไหมหรือดายสีนํ้าเงินดํา 
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  ๑.๕ หมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียว มีตราหนาหมวกขนาดกลาง 
และมีเครื่องประกอบ คือ  
   ๑.๕.๑ กระบังทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
   ๑.๕.๒ สายรัดคาง กวาง ๑ ซ.ม. ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสี
ดํา ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกขางละ ๑ ดุม 
   ๑.๕.๓ ผาพันหมวก กวาง ๔ ซ.ม. ใชสักหลาดสีแดง 
          หมวกทรงหมอตาลชนิดนี้  ตองเปนหมวกทรงตึงตามรูปลักษณะที่
ทางราชการจายใหหามดัดแปลงใหผิดรูป 
  ๑.๖ หมวกทรงหมอตาลสีขาว มีตราหนาหมวกและเครื่องประกอบ
เชนเดียวกับหมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียว เวนแตสายรัดคางใชแถบไหมทอง 
หมวกทรงหมอตาลชนิดนี้  ตองเปนหมวกทรงตึงตามรูปลักษณะที่ทางราชการจายให
หามดัดแปลงใหผิดรูป 
  ๑.๗ หมวกทรงหมอตาลสีน้ําเงินดํา มีตราหนาหมวกและเครื่องประกอบ
เชนเดียวกับหมวกทรงหมอตาลสีขาว  
  ๑.๘ หมวกทรงหมอตาลสีดํา มีตราหนาหมวกและเครื่องประกอบ
เชนเดียวกับหมวกทรงหมอตาลสีขาว   
  ๑.๙ หมวกยอด ตัวหมวกสีขาว ยอดหมวกและสายรัดคางโซถักทําดวย
โลหะสีทอง ดานหนาหมวกมีตราแผนดิน 
  ๑.๑๐ หมวกยอดมีพู ตัวหมวกสีขาว ยอดหมวกมีพูสีดําและสายรัดคาง
โซถักทําดวยโลหะสีทอง 
 ๒. เสื้อ 
  ๒.๑ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขน
ยาวรัดขอมือ ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเปาปะขางละ ๑ กระเปา ไมมีแถบ มีปก
ขัดดุมขางละ ๑ ดุม มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม กับมีอินทรธนูออน
ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบนขนาดเล็ก ทําดวยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อ
สวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวภายในกางเกง  
     นักเรียนนายรอย ถามิไดบังคับแถวหรือประจําแถว จะผูกผาคอสีกากีแกม
เขียวเงื่อนกะลาสีสอดชายผาผูกคอไวภายในเสื้อใตดุมเม็ดที่ ๒ ก็ได แตในโอกาสไวทุกข
ใหใชผาผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี ในบางโอกาสเสื้อน้ีจะใชแขนสั้นเพียงขอศอกก็ได 
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  ๒.๒  เส้ือคอเปดสีกากีแกมเขียว มี ๒ ชนิด 
   ๒.๒.๑ เสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียวชนิด ๔ กระเปา 
   ๒.๒.๒ เสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียว ชนิด ๒ กระเปา  
  ๒.๓  เส้ือชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว  
         แบบคอปานมีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บที่ตะเข็บกลางเปดชายเสื้อไวถึง
แนวเอวที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ ๔ ดุม ดานหนามีกระเปาบนและลาง    
ขางละ ๒ กระเปา กระเปาบนเปนกระเปาปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งมีปกรูปมน
ชายกลางแหลม กระเปาลางเปนกระเปายามมีปกรูปตัดชายมนปกกระเปาทั้งสี่ขัดดุม
โลหะ สีทองขนาดกลางกระเปาละ ๑ ดุมและมีอินทรธนูออน ขัดดุมโลหะสีทองขนาด
เล็กขางละ ๑ ดุมเสื้อแบบนี้ใหใชกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวออนแขนยาวผูกผาผูกคอ
สีกากีแกมเขียวเงื่อนกะลาสีประกอบดวย แตในโอกาสไวทุกขใหใชผาผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี 
  ๒.๔ เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาว  
         มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ ๕ ดุม
ดานหนามีกระเปาบนและลางขางละ ๒กระเปาเปนกระเปาเจาะกระเปาบนมีปกรูปมน
ชายกลางแหลมกระเปาลางไมมีปกสําหรับนักเรียนนายรอยใชอินทรธนูแข็ง เมื่อแตง
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค ใหมีกรีทองเหลืองที่บั้นเอวเสื้อทั้งสองขาง และเมื่อ
แตงเต็มยศใหมีปลอกคอเสื้อและปลอกขอมือเสื้อ ทําดวยสักหลาดสีแดง มีลักษณะดังนี้ 
   ๒.๔.๑ นักเรียนนายรอย ที่ปลายปลอกคอ โดยรอบมีแถบไหมสี
ทอง กวาง ๑ ซ.ม. และรอบนอกแถบมีลวดไหมสีทองขด กวาง ๐.๕ ซ.ม. ที่ตนปลอก
ขอมือโดยรอบมีแถบไหมสีทอง ๒ แถบ กวางแถบละ ๑ ซ.ม. หางกัน ๑ ซ.ม. ดานนอก
ของแถบ มีแถบไหมสีทองทั้งสองแถบ มีลวดไหมสีทองขดกวาง ๐.๕ ซ.ม. ที่ปลอก
ขอมือดานนอกใตแถบทั้งสองขาง มีอักษรพระปรมาภิไธยยอ วปร ภายใตพระมหา
มงกุฎ ทําดวยโลหะสีทอง 
    ๒.๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายรอย ที่ปลายปลอกคอและที่
ตนปลอกคอ มีแถบไหมสีทองกวางแถบละ ๑ ซ.ม. ริมนอกของแถบไหมสีทองดาน
ปลายปลอกคอมีลวดไหมสีทองขดกวาง ๐.๕ ซ.ม.ที่ตนปลอกขอมือโดยรอบมีแถบไหมสี
ทอง ๒ แถบ กวางแถบละ ๑ ซ.ม.หางกัน ๑ ซ.ม.ดานนอกของแถบ มีแถบไหมสีทองทั้ง
สองแถบ มีลวดไหมสีทองขดกวาง ๐.๕ ซ.ม.ที่ปลอกขอมือดานนอกใตแถบทั้งสองขาง 
มีอักษรพระปรมาภิไธยยอ วปร ภายใตพระมหามงกุฎ ทําดวยโลหะสีทอง 
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   ๒.๔.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพันขึ้นไป ที่ปลายปลอกคอ
และที่ตนปลอกคอโดยรอบ มีแถบไหมสีทองกวางแถบละ ๑ ซ.ม.ถัดจากแถบสีทอง 
ดานปลายปลอกคอเขามา ๐.๕ ซ.ม. มีแถบไหมทองกวาง ๐.๕ ซ.ม.อีก ๑ แถบ ริมนอก
ของแถบไหมสีทอง ดานปลายปลอกคอมีลวดไหมสีทองขดกวาง ๐.๕ ซ.ม.ที่ตนปลอก
ขอมือโดยรอบมีแถบไหมสีทอง ๓ แถบ แถบริม ๒ แถบ กวางแถบละ ๑ ซ.ม.แถบกลาง
กวาง ๐.๕ ซ.ม.หางกัน ๐.๕ ซ.ม. ริมนอกของแถบไหมสีทองมีลวดไหมสีทองขดกวาง 
๐.๕ ซ.ม. ที่ปลอกขอมือดานนอกใตแถบทั้งสองขาง มีอักษรพระปรมาภิไธยยอ วปร 
ภายใตพระมหามงกุฎ ทําดวยโลหะสีทอง 
  ๒.๕ เสื้อเต็มยศรักษาพระองค 
        นักเรียนนายรอยใชเสื้อทําดวยสักหลาดหรือเสิรจสีแดง ที่แนวอกมี
ดุมโลหะสีทองขนาดใหญ ๗ ดุม ปลอกคอทําดวยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํากวาง ๕ ซ.ม.มี
ขอบดิ้นทอง กวาง ๐.๕ ซ.ม. ที่ปลอกคอโดยรอบ มีลายชอชัยพฤกษประดับดอก
พุดตานปกดวยดิ้นทอง ปลายของลายหางจากขอบหนาของปลอกคอขางละ ๗.๕ ซ.ม. 
ปลอกแขนทําดวยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํา มีความยาวจากปลายแขนถึงปลายปลอกแขน
ดานนอก ๒๓ ซ.ม. ปลอกแขนดานลางเปนรูปสี่เหลี่ยมสูง ๑๑ ซ.ม. แบงเปน ๒ สวน 
สวนลางสูง ๘.๕ ซ.ม. มีแถบดิ้นทองกวาง ๑ ซ.ม.ติดทั้งสองขาง ภายในแถบดิ้นทองมี
ลายชอชัยพฤกษประดับดอกพุดตานปกดวยดิ้นทอง สวนบนสูง ๒.๕ ซ.ม. ดานบนมี
แถบดิ้นทองกวาง ๑ ซ.ม. ดานลางมีแถบดิ้นเงินกวาง ๐.๕ ซ.ม. ติดหางกัน ๐.๕ ซ.ม. 
ปลอกแขนทอนบนดานนอกเปนรูปสามเหลี่ยมสูง ๑๒ ซ.ม. มีขอบเปนแถบดิ้นทองขด
กวาง ๐.๕ ซ.ม. ทั้งสองดาน ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยยอ วปร 
ภายใตพระมหามงกุฎ ปกดวย ดิ้นทอง ชายเสื้อดานหลังเปดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนว
ตะเข็บหลังขางรอยเปดทั้งสองขาง มีลายชอชัยพฤกษประดับดอกพุดตานปกดวยดิ้น
ทองบนกํามะหยี่สีน้ําเงินดําขางละ ๓ ชอ มีขอบดิ้นทองกวาง ๐.๕ ซ.ม. ที่บั้นเอวมีกรี
ทองเหลืองทั้งสองขาง ที่เอวดานหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางขางละ ๑ ดุม 
 ๓. กางเกง 
  ๓.๑  กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ  
   ไมพับปลายขาปลายขายาวปดตาตุมกวางไมนอยกวา ๑๘ ซ.ม.และ
ไมเกิน ๒๖ ซ.ม.ที่ขอบเอวมีหวงกวางไมเกิน ๑ ซ.ม. ๗ หวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง
สําหรับสอดเข็มขัดที่แนวตะเข็บกางเกงดานขางมีกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปาและ  
จะมีกระเปาหลังเปนกระเปาเจาะก็ได 
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  ๓.๒  กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก มี ๒ ชนิด คือ 
         ๓.๒.๑ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝกชนิด ก.ลักษณะ
เชนเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติเวนแตกระเปาที่แนวตะเข็บกางเกง
ดานขางเปนกระเปาเจาะปากกระเปาเฉียงไมมีปกในแนวตะเข็บกางเกงทั้งสองมี
กระเปาปะยืดชายชายลางของกระเปาอยูเหนือแนวเขาตัวกระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยมตรง
กลางพับจีบ ๒ จีบชายหนาและชายลางติดกับขากางเกงชายหลังจีบพับเพื่อใหขยายได
มีปกรูปสี่เหลี่ยมชายปกดานบนและดานหนาเย็บติดกับขากางเกงขัดดุมที่กึ่งกลางปก
และมุมปกที่ปด แหงละ ๑ ดุม ดานหลังมีกระเปาหลัง๒กระเปาเปนกระเปาเจาะมีปก
รูปเหลี่ยมขัดดุม  ๒ ดุม ตรงมุมปกดานลางกางเกงชนิดนี้ตองสวมประกอบกับรองเทา
สูงครึ่งนองหรือรองเทาเดินปาปลายขากางเกงใหสอดไวภายในรองเทาและใชประกอบ
เสื้อคอเปด สีกากีแกมเขียวชนิด ๔ กระเปาหรือเสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียวชนิด         
๒ กระเปาก็ได 
          ๓.๒.๒ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝกชนิด ข. ลักษณะเชน
เดียว กับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติเวนแตกระเปาที่แนวตะเข็บกางเกง
ดานขางเปนกระเปาปะปากกระเปาเฉียงไมมีปก  ดานหลังมีกระเปาหลัง ๒ กระเปา
เปน กระเปาปะชายลางของกระเปาเปนรูปเหลี่ยมชี้ไปทางปลายขากางเกงมีปกรูป
สี่เหลี่ยมขัดดุม ๑ ดุม กางเกงชนิดนี้ตองสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนองหรือรองเทา
เดินปาปลายขากางเกงใหสอดไวภายในรองเทาและใชประกอบกับเสื้อคอเปดสีกากีแกม
เขียวชนิด ๒ กระเปา 

 ๓.๓ กางเกงขายาวสีขาว มีลักษณะเชนเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกม
เขียวแบบปกติ 

 ๓.๔  กางเกงแถบ  ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจดํา มีลักษณะเชนเดียวกับ
กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติเวนแตปลายขาเรียวกวางไมนอยกวา ๑๖ ซ.ม. 
และไมเกิน ๒๒ ซ.ม. ที่แนวตะเข็บกางเกงดานขางมีแถบสักหลาดสีแดงกวาง ๑.๕ ซ.ม. 
ขางละ ๒ แถบ เวนระยะระหวางแถบ ๐.๕ ซ.ม. 

        ๔. เข็มขัดและประคด     
  ๔.๑ เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีกากีแกมเขียว กวาง ๓ ซ.ม. 
หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองหรือโลหะรมดําเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอนปลายมน
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กวาง ๓.๕ ซ.ม. ยาว ๕ ซ.ม.พื้นเกลี้ยงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยูกึ่งกลาง  
หัวเข็มขัดไมมีเข็มสําหรับสอดรูปลายสายหุมดวยโลหะสีทองหรือโลหะรมดํากวาง      
๑ ซ.ม. เข็มขัดแบบนี้ใชคาดทับขอบกางเกง (หัวเข็มขัดและโลหะหุมปลายสายรมดํา  
ใชกับเครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนามเทาน้ัน) 
  ๔.๒ เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีดํา กวาง ๓ ซ.ม. ไมมีโลหะหุม
ปลายสายหัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองหรือโลหะรมดําเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน
ปลายมนกวาง ๓.๕ ซ.ม. ยาว ๕ ซ.ม. พื้นเกลี้ยง ดานนอกมีรูปเครื่องหมายกองทัพบก
อยูก่ึงกลางหัวเข็มขัดขอบริมดานในทั้งสองขางพับสําหรับสอดหวงรอยสายเข็มขัด ไมมี
เข็มสําหรับสอดรูสําหรับเข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีดํา เข็มขัดที่มีหัวเข็มขัด
โลหะรมดํา ใหใชกับเครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนามเทาน้ัน 
  ๔.๓ เข็มขัดหนังสีแดงกวาง ๔.๕ ซ.ม. มีแถบไหมทองกวาง ๑ ซ.ม. อยู
ตอนกลางและมีแถบดิ้นทองกวาง ๐.๕ ซ.ม.อยูตอนริมทั้ง ๒ ขางหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ
สีทองเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมุมมนดานละ ๔.๕ ซ.ม. พื้นเกลี้ยงมีรูปตราแผนดินดุนนูน
อยูก่ึงกลางหัวเข็มขัดเข็มขัดแบบนี้ใชคาดทับเสื้อชั้นนอกของนักเรียนนายรอย เมื่อแตง
เครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองคกับใหมีซองดาบปลายปนทําดวย
หนังสีขาวในโอกาสถือปนประกอบดวย 
  ๔.๔ ประคดไหมริ้วทองสลับเงิน ใชคาดทับเสื้อเต็มยศรักษาพระองคของ
นายทหารสัญญาบัตรในหนวยทหารรักษาพระองค  

 ๕. คันชีพ 
 นักเรียนนายรอยใชคันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ดานนอกมีตราแผนดินทําดวยโลหะ
สีทองและมีสายสะพายหนังสีแดงดานนอกมีแถบไหมทอง 

 ๖. กระบี่นักเรียนนายรอย 
  ยาวประมาณ ๔๐ ซ.ม. ปลายดามเปนรูปหัวชางและกะบังทําดวยโลหะสี
ทองฝกทําดวยโลหะสีเงินตอนตนของฝกและปลายฝกหุมดวยโลหะสีทองมีหวง ๒ หวง
ทําดวยโลหะสีทอง มีสายกระบี่ ๒ สาย กวางสายละ ๒ ซ.ม. ทําดวยหนังสีดําใชเมื่อ 
แตงเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอแบะ เครื่องแบบสโมสร 
หรือเครื่องแบบกันหนาว 
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หมวด ๓ 
อินทรธนูเครื่องหมายยศ 

 ๗. อินทรธนู มี ๒ แบบ 
  ๗.๑ อินทรธนูออน ทําดวยสักหลาด เสิรจ หรือผาชนิดและสีเดียวกับเสื้อ
เปนแผนสี่เหลี่ยมเรียวจากทางดานไหลไปทางคอ ปลายมนดานไหล กวาง ๕ ซ.ม. เย็บ
ติดกับเสื้อ ดานคอกวาง ๔ ซ.ม. ตอนปลายขัดดุม  
  ๗.๒ อินทรธนูแข็ง ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจสีแดง เปนแผนสี่เหลี่ยมเรียว
จากทางดานไหลไปทางคอปลายมนดานไหล กวาง ๕ ซ.ม. ดานคอกวาง ๔ ซ.ม. ตอน
ปลายขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กวาง ๑ ซ.ม.
พาดก่ึงกลางตามยาวของอินทรธนู มีเครื่องหมายเลขตามชั้นปการศึกษา (เปนเลขไทย) 
ทําดวยโลหะสีทองติดบนอินทรธนูทั้ง๒ขาง หางจากริมอินทรธนูทางดานไหล ๑ ซ.ม. 
ใหดานบนของเลขอยูทางดานคอเมื่อแตงเครื่องแบบฝกหรือเครื่องแบบสนามใหติด
เครื่องหมายน้ีที่คอเสื้อขางซาย 
 นักเรียนนายรอยที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่หัวหนาตอน  หัวหนาหมวดหัวหนา
กองรอยหัวหนากองพันหรือหัวหนานักเรียนใชเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทองติดที่
กึ่งกลางบนอินทรธนูทั้ง๒ขางใหดานบนของเครื่องหมายอยูทางดานคอ ดังนี้ 

หัวหนาตอน รูปจักร 
หัวหนาหมู กองทัพบกยังมิไดกําหนด 
   จึงใหใชเครื่องหมายรูปจักรแทน 
หัวหนาหมวด รูปจักรภายใตพระมหามงกุฎ 
หัวหนากองรอย รูปจักรภายใตพระมหามงกุฎมีรัศมี 
หัวหนากองพัน รูปกระบี่ไขวประกอบกับจักรภายใต 
                                    พระมหามงกุฎมีรัศมี 
หัวหนานักเรียน รูปกระบี่ไขวประกอบกับจักรภายใต 
   พระมหามงกุฎมีรัศมีและมีชอชัยพฤกษ 
                                       โอบอยูเบื้องลาง 

 เครื่องหมายเหลาน้ี   เมื่อแตงเครื่องแบบฝกหรือเครื่องแบบสนามใหติดที่คอ
เสื้อดานซายเหนือเครื่องหมายเลขชั้นปการศึกษา 
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หมวด ๔ 
เคร่ืองหมายเหลาและเคร่ืองหมายสังกัด 

 ๘. เครื่องหมายเหลาและเครื่องหมายสังกัด ทําดวยโลหะสีทอง 
เครื่องหมายเหลาติดที่คอเสื้อขางขวา เครื่องหมายสังกัดติดที่คอเสือ้ดานซาย 
  ๘.๑  เสื้อคอพับ   ติดที่มุมปกคอพับ 
  ๘.๒  เสื้อคอปด   ติดที่มุมคอเปดตอนบน 
  ๘.๓  เสื้อช้ันนอกคอแบะ  ติดที่มุมคอแบะตอนบน 
  ๘.๔  เสื้อช้ันนอกคอปด  ติดที่คอตอนหนา 
  ๘.๕  เสื้อช้ันนอกเปดอก  ติดที่คอแบะตอนบน 
เคร่ืองหมายสังกัดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   นักเรียนนายรอยใชเครื่องหมาย
โลหะสีทองรูปตราแผนดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ติดที่คอ
เสื้อทั้งสองขาง โดยไมใชเครื่องหมายเหลาและเครื่องหมายสังกัด  เมื่อแตงเครื่องแบบฝก
หรือเครื่องแบบสนามใหติดเครื่องหมายนี้ที่คอเสื้อขางขวา 

หมวด ๕ 
เครื่องหมายพิเศษ 

 ๙. เครื่องหมายตามชั้นป นักเรียนนายรอยใชเครื่องหมายตามชั้นปการ 
ศึกษา ทําดวยโลหะสีทองติดบนอินทรธนูทั้ง๒ขาง หางจากริมอินทรธนูทางดานไหล     
๑ ซ.ม.ใหดานบนของเลขอยูทางดานคอ เมื่อแตงเครื่องแบบฝกหรือเครื่องแบบสนาม  
ใหติดเครื่องหมายน้ีที่คอเสื้อขางซาย 

หัวหนานักเรียน หัวหนากองพัน หัวหนากองรอย หัวหนาหมวด หัวหนาตอน 
 หัวหนาหมู 
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 ๑๐. นักเรียนนายรอยที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่หัวหนาตอน  หัวหนาหมวด
หัวหนากองรอยหัวหนากองพันหรือหัวหนานักเรียนใชเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง
ติดที่กึ่งกลางบนอินทรธนูทั้ง ๒ ขางใหดานบนของเครื่องหมายอยูทางดานคอ ตามที่
กลาวมาแลวในหมวด ๓ ขอ ๗.๒  

๑๑. ทหารในหนวยรักษาพระองคหรือหนวยทหารที่มีนามเกียรติยศ 
                   ใชอักษรพระปรมาภิไธยยอ วปร แบบวงรี  ทําดวยโลหะสีทอง ติดที่อก
เสื้อขางขวาเหนือกึ่งกลางกระเปา 

๑๒. เครื่องหมายนักโดดรม 
       เปนรูปรมชูชีพอยูเหนือเอราวัณปกหรือทําดวยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้น
เงิน ระหวางเศียรเอราวัณกับขอบกระโปรงรม มีอุณาโลมทําดวยโลหะสีเงิน ประกอบ
กับปกนก ๒ ปกปกหรือทําดวยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองบนพื้นสักหลาดสีแดงกวาง
๑๐ ซ.ม. สูง ๔ ซ.ม. วิธีประดับกับเครื่องแบบใหติดที่อกเสื้อขางซายเหนือแนวเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณเครื่องหมายนี้ใชประกอบกับเครื่องแบบไดทุกชนิด เวนแตเครื่องแบบ
ฝกและเครื่องแบบสนามใชชนิดปกดวยดายมันหรือไหมเย็บติดที่อกเสื้อขางซาย 

 ๑๓. เครื่องหมายทหารจูโจม 
        ใหติดที่อกเสื้อขางขวาใตแนวเครื่องหมายหนวยทหารรักษาพระองค
อักษรพระปรมาภิไธยยอ วปร แบบวงรี มีลักษณะเปนรูปหัวเสือทําดวยโลหะสีทองคาบ
ดาบปลายปนสีเงินทําใหเปนมันนัยยตาเสือสีดํา ดามสีน้ําตาลแกมแดง อยูเหนือชอ
ชัยพฤกษสีเงินทําใหเปนมันขนาดสูง ๒.๕ ซ.ม. กวาง ๕.๒ ซ.ม. เครื่องหมายน้ีใชประกอบ
กับเครื่องแบบไดทุกชนิด 

 ๑๔. ปายช่ือ 
       ทําดวยโลหะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง ๒ ซ.ม. ยาว ๗.๕ ซ.ม. หนา 
๐.๑ ซ.ม.พื้นปายดานที่จะสลักชื่อเปนสีดํามีเสนขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซ.ม. มีพระ
ปรมาภิไธยยอ วปร สีทอง หนาชื่อ สลักชื่อเต็มดวยอักษรบรรจงสีขาวมีขนาดสูง
ประมาณ ๐.๗ ซ.ม.  ติดที่ตรงกึ่งกลางเหนือกระเปาบนของเสื้อดานขวาประมาณ ๑ ซ.ม. 
ในโอกาสเดินทางไปตางประเทศใหสลักชื่อเปนภาษาตางประเทศตามความนิยมได   
หรือในโอกาสพิเศษบางโอกาสผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทา
ขึ้นไป สั่งใหกระทําเปนตัวอักษรภาษาตางประเทศก็มีอํานาจสั่งใหกระทําเปนการ 
ชั่วคราวตามโอกาสนั้น ๆ ได 
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 ๑๕. การประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษจากทางการทหาร
ตางประเทศ 
       ทหารที่ไดรับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษจากทางการทหาร
ตางประเทศจะประดับได เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแลว
และจะประดับไดใน ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๑๕.๑ เมื่อไปงานสมาคมหรืองานพิธีของขาราชการตางประเทศเจาของ
เครื่องหมายหรือไปปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตางประเทศที่ประเทศนั้นเปนเจาของ
เครื่องหมาย 
  ๑๕.๒ เมื่อไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติราชการณประเทศเจาของเครื่องหมาย 

 ๑๖. เครื่องหมายแสดงวุฒิการยิงปนของนักเรียนนายรอย 
       นักเรียนนายรอยมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงวุฒิในการยิงปนของ

กองทัพบกตามที่ไดรับณบริเวณกึ่งกลาง เหนือกระเปาเสื้อดานขวาใตเครื่องหมาย วปร
และจะใชประกอบเครื่องแบบขณะเปนนักเรียนนายรอยเทาน้ัน   

      การประดับแพรแถบเหรียญที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติเพื่อเปน
การเทิดพระเกียรติและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ จึงใหนักเรียนนายรอยมีสิทธิประดับแพรแถบเหรียญที่ระลึกและ
เหรียญเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียนนายรอยแตงกายเครื่องแบบหามประดับแพรแถบโบ 

ภาค ๓ 
เครื่องแบบพิเศษ 

 ๑. เครื่องแบบกันหนาวสําหรับทหารชายมี ๒ แบบ 
   ๑.๑ เครื่องแบบกันหนาวกากีแกมเขียวมีสวนประกอบเชนเดียวกับ
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ หมวก  เสื้อ และกางเกงของเครื่องแบบนี้ ทําดวย
สักหลาดหรือเสิรจสีกากีแกมเขียว เครื่องแบบชนิดนี้ใชไดสําหรับทหารทุกชั้น 
   ๑.๒ เครื่องแบบกันหนาวน้ําเงินดําประกอบดวย 

      ๑.๒.๑ หมวกทรงหมอตาลสีนํ้าเงินดํา 
      ๑.๒.๒ เสื้อชั้นนอกคอปดสีนํ้าเงินดําลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเต็มยศสี

น้ําเงินดํา 
      ๑.๒.๓ กางเกงแถบของเครื่องแบบเต็มยศ 
      ๑.๒.๔ รองเทาหุมสนหรือรองเทาหุมขอหนังสีดํา 
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 ๒. ทหารซึ่งจัดเปนกองเกียรติยศ 
   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใชเครื่องแบบฝก ผาพันคอสีบานเย็น 
และเครื่องแบบในโอกาสพิเศษ  
   เครื่องแบบในโอกาสพิเศษ ประกอบดวย 
   ๒.๑  หมวกทรงหมอตาลสีขาว มีตราหนาหมวก และเครื่องประกอบ
เชนเดียวกับหมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียว เวนแตสายรัดคางใชแถบไหมทองหรือ
วัตถุเทียมไหมทอง 
   ๒.๒ เสื้อชั้นนอกคอปกสีแดงเลือดนก ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาด
ใหญสองแถว แถวละ ๗ ดุม ปลอกคอทําดวยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํา กวาง ๕ ซ.ม.ที่ปลอก
คอโดยรอบมีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กวาง ๑ ซ.ม. หางจากขอบนอกของ
ปลอกคอ ๐.๕ ซ.ม. ปลอกแขนทําดวยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํามีความยาวจากปลายแขนถึง
ปลายปลอกแขนดานนอก ๒๒ ซ.ม. ปลอกแขนทอนลางเปนรูปสี่เหลี่ยม สูง ๙.๕ ซ.ม.มี
แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ๓ แถบ แถบบนและแถบลางดานปลายแขนเสื้อ
กวางแถบละ ๑.๕ ซ.ม. แถบกลางกวาง ๒ ซ.ม. เวนระยะระหวางแถบ ๒ ซ.ม. แถบลาง
อยูหางจากขอบปลายแขน ๐.๕ ซ.ม. ปลอกแขนทอนบนดานนอกเปนรูปสามเหลี่ยมสูง 
๑๒.๕ ซ.ม. ฐานของรูปสามเหลี่ยม ติดกับขอบบนของปลอกแขนทอนลาง ที่ขอบ
สามเหลี่ยมทั้งสองขางมีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ๒ แถบ แถบดานนอก
กวาง ๑.๕ ซ.ม. อยูหางจากขอบปลอกแขนทอนบนดานนอก ๐.๕ ซ.ม. แถบดานใน
กวาง ๑ ซ.ม. อยูหางจากแถบดานนอก ๐.๕ ซ.ม. ปลายแถบที่ดานฐานทั้งสองแถบติด
กับแถบบนของปลอกแขนทอนลาง ภายในรูปสามเหลี่ยมมีรูปหมวกนักรบโบราณ ปก
ดวยดายหรือไหมสีเหลืองซอนทับบนดาบปกดวยดายหรือไหมสีขาว  ชายเสื้อดานหลัง
เปดชายเสื้อถึงแนวเอวที่แนวตะเข็บหลังขางรอยเปดทั้งสองขาง มีดุมโลหะสีทองขนาด
กลาง ๒ แถบ แถบละ ๒ ดุม 
   ๒.๓ กางเกงขายาวสีขาว มีลักษณะเชนเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกม
เขียวแบบปกติ 
   ๒.๔ เข็มขัดหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีแดง กวาง ๕.๕ ซ.ม.มีแถบไหมเงิน 
หรือวัตถุเทียมไหมเงิน กวาง ๑ ซ.ม. อยูตอนกลาง และแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหม
ทอง กวาง ๑ ซ.ม.อยูตอนริมทั้งสองขาง หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองเปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสมุมมน  ยาวดานละ ๕.๕ ซ.ม. พื้นเกลี้ยง มีรูปตราแผนดินดุนนูนอยูกึ่งกลางหัว
เข็มขัด และใชคาดทับเสื้อชั้นนอกคอปดสีแดงเลือดนก 



-๑๘๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๒.๕ รองเทาหุมขอหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือยืดขาง 

   ๒.๖ อินทรธนูแข็ง 

   ๒.๗ ถุงมือสีขาว 

           สําหรับนักเรียนนายรอยซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่หัวหนาหมวด 

หัวหนากองรอย หัวหนากองพัน หรือหัวหนานักเรียน ใชกระบี่ลักษณะเชนเดียวกับ

นายทหารสัญญาบัตร เวนแตใหใชพูไหมสีทอง สายกระบี่มีลักษณะเชนเดียวกับสายกระบี่

นายทหารสัญญาบัตรและใชแผนหอยสายกระบี่ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว 

 สําหรับนักเรียนนายรอยซึ่งประจําแถว ใชดาบปลายปน ฝกดาบทําดวยหนัง

หรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ยาว ๓๗ ซ.ม. กวาง ๖.๘ ซ.ม. สวนของซองดาบยาว ๒๑ ซ.ม. 

จากซองดาบขึ้นไป ๑๐.๕ ซ.ม. มีสายรัดดามดาบ กวาง ๒ ซ.ม. 

 สําหรับผูเชิญธง ใชสายคลองคอทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว กวาง ๗ 

ซ.ม.ยาว ๑๕๐ ซ.ม.ปลายสายรวมติดไวกับแผนโลหะสีทองรูปใบโพธิ์ กวาง ๑๕ ซ.ม. สูง 

๑๕ ซ.ม. ดานหนามีโลหะสีทองอยูทางดานหนา 

 สําหรับวงดุริยางค ใชสายถักทําดวยดายหรือไหมสีเหลือง กวาง ๔ ซ.ม. ยาว 

๗๗ ซ.ม.ประกอบตุมโลหะสีทอง ๑ ตุม ทําเปนบวงคลองใตแขนขวา ปลายสายรวมติด

ใตอินทรธนูขางขวา ใชตุมโลหะสีทองอยูทางดานหนา 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๘๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เบ็ดเตล็ด 

 

สิทธิประโยชน 
เงินเบี้ยเล้ียงนักเรียนนายรอย 

 
 นักเรียนนายรอยทุกนายจะมีสิทธิในเงินเบี้ยเลี้ยงคนละ ๑๒๐ บาทตอวัน 
ตลอดเวลาที่เปนนักเรียนนายรอย โดยกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค จะทําการเบิก
ใหแลวนําสงเปนคาประกอบเลี้ยงวันละ ๑๑๗ บาท  เงินที่เหลืออีกวันละ ๓ บาท จะนํา
ฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา ในนามของนักเรียนนายรอยรุนนั้น ๆ เงินจํานวนนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่ทางราชการกําหนด (ขอบังคับ กห.วาดวย เบี้ยเลี้ยงทหาร 
เบี้ยเลี้ยงผูตองขังหรือผูถูกควบคุมตัวและคาอาหารผูเจ็บปวย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘      
ลง ๑๑ เม.ย.๕๘) 

เงินเดือนนักเรียนนายรอย 
 อัตราเงินเดือนนักเรียนนายรอย  ตั้งแต ๑ ธ.ค.๕๗ รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. หัวหนานักเรียนนายรอย    (พ.๑ชั้น ๒๒)    รับเงินเดือน  ๕,๓๔๐  บาท 
 ๒. หัวหนากองพัน              (พ.๑ชั้น ๒๑)    รับเงินเดือน ๕,๑๐๐  บาท 
 ๓. หัวหนากองรอย             (พ.๑ชั้น ๒๐)    รับเงินเดือน  ๔,๘๗๐  บาท 
 ๔. หัวหนาหมวด                (พ.๑ชั้น ๑๙)    รับเงินเดือน ๔,๖๒๐  บาท 
 ๕. หัวหนาหมู, หัวหนาตอน    (พ.๑ชั้น ๑๘)    รับเงินเดือน  ๔,๔๐๐  บาท 
 ๖. นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕   (พ.๑ชั้น ๑๗)   รับเงินเดือน  ๔,๑๖๐  บาท 
 ๗. นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔   (พ.๑ชั้น ๑๖)   รับเงินเดือน  ๓,๖๗๐  บาท 
 ๘.นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๓    (พ.๑ชั้น ๑๕)   รับเงินเดือน  ๓,๔๗๐  บาท 
 ๙. นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๒   (พ.๑ชั้น ๑๔)   รับเงินเดือน  ๓,๒๗๐  บาท 
     ๑๐. นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑  (พ.๑ชั้น ๑๓)  รับเงินเดือน  ๓,๐๗๐  บาท 
          (คําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘ เรื่องกําหนดอัตราเงินเดือนของ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ลง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) 

 
 



-๑๘๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

คําสั่ง กองทัพบกที่ 527/2561 ลงวันที่ 24 ส.ค.2561 
เรื่อง ใหใชอัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย 

เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใชประจําตัว 
ผนวก ค อัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย นักเรียนทหาร 

อนุผนวก 1 นักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (หลักสตูร 5 ป) 
 

ลําดบั รายการ 
หนวย
นับ 

ป 
1 

ป 
2 

ป 
3 

ป 
4 

ป 
5 

1 กระเปาใสหนังสือ (นนร.จปร.) ใบ 1 - - - - 

2 กางเกงกีฬา นนร.จปร. และ นพท. ตัว 2 2 2 2 1 

3 กางเกงวายน้ํา ตัว 1 - 1 - - 

4 เครื่องหมายปกอักษรพระปรมาภิไธยยอ วปร (แบบวงรี) อัน 3 2 2 2 2 

5 เครื่องหมายรูปตราแผนดิน (ปกไหมสีน้ําเงินดํา) อัน 3 2 2 2 2 

6 เครื่องหมายโลหะสีทองรูปตราแผนดินติดคอเสื้อ อัน 4 - - - - 

7 เครื่องแบบปกติขาว นนร.จปร. และ นพท. ชุด 1 - 1 - 1 

8 เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ นนร.จปร. และ นพท. ชุด 1 - 1 - 1 

9 ดุมโลหะสีทอง ชุด 1 - - - - 

10 ตราหนาหมวกปกดิ้นทองขนาดกลาง อัน 3 - 3 - - 

11 ตราหนาหมวกรูปจักรอุณาโลมขนาดเล็กโลหะสีทอง อัน 1 - - - - 

12 ถุงเทาใยสังเคราะห (บาสเกตบอลสั้นสีขาว) คู 1 1 1 1 1 

13 ถุงเทาฟุตบอล นนร.จปร. คู 1 - 1 - - 

14 ถุงเทาสีดาํ (ตานเชื้อแบคทีเรีย) คู 5 3 3 3 3 

15 ถุงเทา (ตานเชื้อแบคทีเรีย) (สีดํา) คู 3 2 2 2 2 

16 ปลอกแขนทุกขสีดํา อัน 1 - - - - 

17 ผาขาวมา ผืน 1 - 1 - 1 

18 ผาผูกคอ (สีกากีแกมเขียว) นนร.จปร. และ นพท. เสน 2 - - - - 

19 ผาผูกคอ (สีดํา) นนร.จปร. และ นพท. เสน 1 - - - - 

20 รองเทาผาใบหุมสนชนิดมีลวดลาย นนร.จปร. คู 1 - 1 - - 

21 รองเทาฟุตบอล (นนร.จปร.) คู 1 - - - - 
 



-๑๙๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ลําดบั รายการ 
หนวย
นับ 

ป 
1 

ป 
2 

ป 
3 

ป 
4 

ป 
5 

22 รองเทาทรงสูงครึ่งนองสีดาํ (แบบ JUNGLE BOOTS) คู 2 - 1 - - 

23 รองเทาหุมขอหนังสีดํา (ผูกเขือก) คู 2 1 2 1 1 

24 รองเทาหุมขอหนังสีดํามีซิปขาง (รองเทาฮารฟ) (นนร.จปร.) คู 1 - 1 - 1 

25 สายกระบ่ี นนร. และนักเรียนนายทหารแผนที ่ สาย 1 - - - - 

26 เสื้อเชิ้ตคอจีน นนร.จปร. ตัว 1 - - 1 - 

27 เครื่องแบบสนามแบบกระเปาเจาะ ชุด 3 2 3 2 2 

28 เสื้อคอพับแขนยาวสีกากีนวลแกมเขียว ตัว 1 - 1 - - 

29 
ชุดปกติคอพับ (เสื้อคอพับแขนยาว และกางเกงขายาวแบบปกติ 

สีกากีแกมเขียว นนร.จปร. และ นพท.) 
ชุด 1 1 1 1 1 

30 
ชุดปกตคิอพับ (เสื้อคอพับแขนสั้นและกางเกงขายาวแบบปกต ิ

สีกากีแกมเขียว นนร.จปร. และ นพท.) 
ชุด 2 1 1 1 1 

31 เสื้อยืดคอกลมมีขลิบสีแดงที่คอและแขน นนร.จปร. ตัว 2 2 2 2 2 

32 เสื้อยืดคอปกแขนสั้น นนร.จปร. (เสื้อกีฬา) ตัว 1 1 1 1 1 

33 หัวเข็มขัดพรอมสาย นักเรียนนายทหาร (หัวโลหะสีทอง) หัว 2 - - - - 

34 
เครื่องหมายปกหมายเลขชั้นปการศึกษา นนร.จปร. 

(หมายเลขชั้นปที่ 1 - 5 ปกไหมสีน้ําเงินดํา) 
อัน 3 2 2 2 2 

35 หมายเลขชั้นปการศึกษา นนร.จปร. โลหะสีทอง คู 2 2 2 2 2 

36 หมวกทรงออน (สีดํา) พรอมตราหนาหมวกทรงออน ใบ 1 - 1 - 1 

37 
หมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียวมีสายรัดคางผาพันหมวก 

และดุมพรอม นนร.จปร. 
ใบ 2 - 2 - - 

38 
หมวกทรงหมอตาลสีขาวมีสายรดัคางผาพันหมวกและดุมพรอม 

นนร.จปร. 
ใบ 1 - 1 - 1 

39 หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว (ทหารชาย) (มีขลิบสีแดงเหลือง) ใบ 1 1 1 1 1 

40 
เครื่องหมายโลหะทหารรักษาพระองค (อักษร วปร (แบบวงรี) 

โลหะสีทอง) 
คู/อัน 2 - - - - 

41 อินทรธนแูข็ง นนร.จปร. (อินทรธนแูข็งสักหลาดหรือเสรทิสีแดง) คู/ชุด 1 - 1 - - 

42 กางเกงแถบ (สักหลาดหรือเสิรจสีดํามีแถบสีแดงขางละ 2 แถบ) ตัว 1 - - 1 - 
 



-๑๙๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ลําดบั รายการ 
หนวย
นับ 

ป 
1 

ป 
2 

ป 
3 

ป 
4 

ป 
5 

43 หัวเข็มขัดโลหะ (รมดาํ) หัว 1 - - - - 

44 สายเข็มขัดดายถักหรือวัสดุเทียมสดีํา สาย 1 - 1 - - 

45 
หมวกแก็ปทรงออนแบบ 6 กลีบ (สีพราง (ตานการยับ)) พรอม 
ตราหนาหมวกปกไหมสีน้ําเงินดํา ใบ 1 1 1 1 1 

46 ผาขนหนู (ผาเช็ดตัว) ผืน 1 1 1 1 1 

47 ปายชื่อโลหะ อัน 1 - 1 - 1 

48 ปายชื่อชุดฝก อัน 3 2 2 2 2 

49 หวงถวงปลายขากางเกง คู 1 - - - - 

50 ชุดพลศึกษา นนร.จปร. ชุด 1 - 1 - - 

51 รองเทาสูงครึ่งนองสดีํา (แบบ COMBAT BOOTS) คู - 1 - 1 - 

52 เครื่องหมายนักโดดรม (ชั้นที่ 3) อัน - - 1 - - 

53 รองเทาสูงครึ่งนองหนังสดีําแบบโดดรม คู - 1 - - - 

 
เครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เมื่อสําเร็จการศึกษา 

      
54 เครื่องหมายปกตําแหนงหัวหนาหมู นักเรียนนายรอย จปร. อัน - - - - 2 

55 เครื่องหมายปกตําแหนงหัวหนาหมวด นักเรียนนายรอย จปร. อัน - - - - 2 

56 เครื่องหมายปกตาํแหนงหัวหนากองรอย นักเรียนนายรอย จปร. อัน - - - - 2 

57 เครื่องหมายปกตําแหนงหัวหนากองพัน นักเรียนนายรอย จปร. อัน - - - - 2 

58 เครื่องหมายปกตาํแหนงหัวหนานักเรียน นักเรียนนายรอย จปร. อัน - - - - 2 

59 เครื่องหมายหัวหนาหมูนักเรียนนายรอย (โลหะสีทอง) อัน - - - - 2 

60 เครื่องหมายตําแหนงหัวหนาหมวด (โลหะสีทอง) อัน - - - - 2 

61 เครื่องหมายตําแหนงหัวหนากองรอย (โลหะสีทอง) อัน - - - - 2 

62 เครื่องหมายตําแหนงหัวหนากองพัน (โลหะสีทอง) อัน - - - - 2 

63 เครื่องหมายตําแหนงหัวหนานักเรียน นนร. (โลหะสีทอง) อัน - - - - 2 

 
เครื่องนอน 

      
64 ปลอกหมอน นนร.จปร. และ นพท. ปลอก 2 1 1 1 1 

65 ที่นอน นนร.จปร. และ นพท. หลัง 1 - - - - 

66 ผาปูที่นอน นนร.จปร. และ นพท. (ผาขาวปูนอน) ผืน 2 1 1 1 1 
 



-๑๙๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ลําดบั รายการ 
หนวย
นับ 

ป 
1 

ป 
2 

ป 
3 

ป 
4 

ป 
5 

67 ผาหมนอน (สําล)ี ผืน 2 - - - - 

68 มุงผาใยสังเคราะหสีกากีแกมเขียว (นนร.จปร. และ นพท.) หลัง 1 - - - - 

69 หมอนใยสังเคราะห ใบ 1 - 1 - - 

 
เครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เมื่อสําเร็จการศึกษา 

      

70 
ผาลายสองใยสังเคราะหสีตางๆ (ผาสักหลาดหรือเสิรทสีดํา 

หนากวาง 58 นิ้ว ยาว 1.40 เมตร) 
ผืน - - - - 1 

71 ผาลายขัดฟอกขาว (หนากวาง 36 นิ้ว ยาว 0.75 เมตร ทําซับใน) ผืน - - - - 1 

72 ผาสักหลาด (สีแดง (กวาง 0.18 X ยาว 1.20 เมตร)) ผืน - - - - 1 

73 หัวเข็มขัดพรอมสายนักเรียนนายทหาร     หัว/สาย - - - - 1 

74 เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร (ดาวหากลีบโลหะสีทอง) ชุด - - - - 1 

75 ดุมโลหะสีทอง (ชดุละ 11 ดุม) ชุด - - - - 1 

76 ตราหนาหมวกปกดิ้นทองขนาดกลาง อัน - - - - 1 

77 แผงหนังเกี่ยวสายหอยกระบี ่ แผง - - - - 1 

78 พูกระบี่ (ไหมทอง) พู - - - - 1 

79 สายกระบ่ีหนังสีแดงแถบดิ้นทอง ชุด - - - - 1 

80 สายรัดคางแถบไหมทอง ชุด - - - - 1 

81 อินทรธนแูข็งพรอมเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร (รอยตรี) คู - - - - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๙๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

การใหบริการแกนักเรียนนายรอย 
 

 

พิพิธภัณฑ รร.จปร.อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ป 
อนุสรณสถาน แหงเกียรติประวัต ิ

 พิพิธภัณฑ รร.จปร.อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ป เปนสวนหนึ่งของแผนกหอสมุด
และพิพิธภัณฑโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๑. การแบงพื้นที่ภายในอาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ป 
  ๑.๑  ชั้นลาง (ชั้นที่ ๑) 
                           - พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๕ หัวใจสําคัญของ รร.จปร. 

   - จากทหารมหาดเล็กไลกามาสูนักเรียนนายรอย 
   - นักเรียนนายรอยรั้วแดงกําแพงเหลือง 

   - จากราชดําเนินสูเขาชะโงก 
   - สุภาพบุรุษนายรอย รร.จปร. 

   - หองบรรยายสรุปกิจการของ รร.จปร. ความจุ ๑๕๐ ที่นั่ง 

  ๑.๒ ชั้นที่ ๒  
   - เชิดชูเกียรติประวัติของศิษยเกาที่ปฏิบัติราชการสนามใน

สงครามตางๆ ซึ่งเปนภารกิจในการรักษาอธิปไตยและความสงบภายใน อันเปนหนาที่
ของทหารไทยนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ ๑ กรณีพิพาทอินโดจีน สงครามมหาเอเซีย

บูรพา สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม การตอสูเพื่อเอาชนะผูกอความไมสงบ  

   - เครื่องแบบทหาร เครื่องแบบนักเรียนนายรอยสมัยตางๆ  
   - มุมจัดแสดงอาวุธโบราณ 

   - ผลงานแหงเกียรติประวัติของศิษยเกาโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ทางการเมืองในฐานะผูนําฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 

   - “ครูผูเปนตนแบบ” นําเสนอเรื่องครูอาจารยผูเปนบุคคล

สําคัญในการวางรากฐานสําคัญในวิชาตางๆ ใหแกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ทางการเมืองในฐานะผูนําฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
 



-๑๙๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ๑.๓ ชั้นที่ ๓ 
   - พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ฉลองพระองคชุดจอมพลทหารบก
พรอมพระราชประวัติยอ “ใตรมพระบารมี” นิทรรศการที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศทุกพระองคที่มีตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โดยการนําเสนอเน้ือหาเนนถึงพระวิสัยทัศนที่มีตอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
   - ธงโบราณ ธงชัยเฉลิมพล ธงประจําหนวยทหาร 
   - สิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา   
ภูมิพลอดุลยเดช 

๒. การใชบริการ 
      - วันทําการ ๐๘๐๐-๑๖๐๐ 
      - วันหยุดราชการ  ๐๙๐๐-๑๖๐๐ 

 ๓. การยืมสิ่งของออกนอกอาคาร 
  ๓.๑ ฟลมภาพหรือภาพเหตุการณสําคัญยืมไดครั้งละไมเกิน ๕๐ ภาพ  
ยืมไดไมเกิน ๗ วันหากชํารุดสูญหายตองชดใชเปนเงินภาพละ ๑๐ บาท 
  ๓.๒ การยืมชุดนักเรียนนายรอยสมัยตาง ๆ จะตองทําความตกลงกับ
หัวหนาแผนกหอสมุดและพิพิธภัณฑเสียกอนจะตองซักรีดทําความสะอาดใหเรียบรอย
กอนนําสงคืน 

โรงพยาบาลโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 กองทัพบกมีนโยบายใหนักเรียนนายรอย เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีจิตใจ
เขมแข็งสามารถอดทนตอความยากลําบากไดดังนั้นนักเรียนนายรอยจะตองหมั่นดูแล
สุขภาพและออกกําลังกายอยูเสมอ ทางโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพทั่วไปของนักเรียนนายรอยปละ๒ครั้งแตถาผูใดรูสึกวาตนเอง
มีอาการผิดปกติไมวาจะเปนทางดานรางกายหรือจิตใจ สามารถเขาพบปรึกษาแพทยได
ทันทีเมื่อนักเรียนนายรอยเกิดการเจ็บปวยขึ้น สามารถเขารับการรักษาพยาบาลณ
โรงพยาบาลของโรงเรียนไดตามเวลาที่กําหนด  ซึ่งทางโรงพยาบาลไดกําหนดความเรงดวน
ในการรักษาพยาบาลนักเรียนนายรอยไวเปนอันดับหนึ่ง  กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินสามารถ
เขารับการรักษาพยาบาลไดตลอดเวลา  โรงพยาบาลมีอุปกรณการรักษาพยาบาลที่
ทันสมัยมีรถพยาบาลที่พรอมปฏิบัติงานไดตลอดเวลา 



-๑๙๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๑. คําแนะนํากรณี นนร. เจ็บปวยฉุกเฉิน/เรงดวน 
เมื่อเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉินเชน อุบัติเหตุ/โรคทางกาย เชน  ปวดทองอยางรุนแรง, หมดสติ 
 ๑.๑  พกบัตรประจําตัวประชาชนไวตลอดเวลา เมื่อออกไปนอก รร.จปร. 

 ๑.๒  เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐที่ใกลที่สุดเปนอันดับแรก 
 ๑.๓  เขารับการตรวจรักษาโรงพยาบาลเอกชน ที่เขารวมโครงการกับ 

สปสช. (ตองสอบถามกับ ร.พ.นั้น ๆ วาเขารวมโครงการกับ สปสช.หรือไม) 

 ๑.๔  โรงพยาบาลเอกชนที่ไมไดเขารวมโครงการกับ สปสช.หากมีความ
จําเปนตองรับการรักษาอยางเรงดวน ใหติดตอกับโรงพยาบาล รร.จปร. ทันทีที่จะทําได 

เพื่อประสานกับโรงพยาบาลเอกชนน้ัน ๆ วา เปนกรณีฉุกเฉินหรือไม (เพื่อจะไดไมตอง
ชําระคารักษาพยาบาลเอง) 

 ๑.๕ กรณีอุบัติเหตุจากการจราจรรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใด

ก็ได เนื่องจากคารักษาพยาบาลเก็บจากประกัน พ.ร.บ. (วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท) แตตอง
รีบขอยายเขาโรงพยาบาลของรัฐ 

 ๑.๖  กรณีเบิกคารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง (สิทธิขาราชการ) 
ควรรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากกรณีฉุกเฉินเขารับการรักษาพยาบาล

ประเภทคนไขในโรงพยาบาลเอกชนจะเบิกไดเพียงครึ่งเดียว และตองใชใบรับรองแพทย

ประกอบดวย ซึ่งแพทยตองระบุวา หากไมไดรับการรักษาจะเปนอันตรายถึงชีวิต 
(ประเภทคนไขนอกจะเบิกไมได) 

เบอรติดตอโรงพยาบาล รร.จปร. ๐๓๗ – ๓๙๓๐๐๒    

๒. การปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บปวยที่ไมฉุกเฉิน 
  ๒.๑ ใหนักเรียนนายรอยที่เจ็บปวยแจงนักเรียนหัวหนาหมูเวรกองรอย

หัวหนาหมูเวรกองรอยจําหนายยอดแลวรวบรวมรายชื่อสงใหนักเรียนหัวหนากองพันให
เสร็จกอนเวลา ๐๖๔๐ 

  ๒.๒ นักเรียนหัวหนากองพันรวบรวมรายชื่อแตละกองรอย  สงให
นายทหารตรวจวินัยกองพัน๑ฉบับสงใหนายทหารเวรกรมนักเรียนนายรอยรักษา

พระองค๑ฉบับใหเสร็จสิ้นกอนเวลา ๐๗๐๐ 



-๑๙๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ๒.๓ กอนรับประทานอาหารเชาหรือในเวลารับประทานอาหารเชาให   
นักเรียนนายรอยที่ประสงคตรวจรักษาโรคนําสมุดบันทึกการอนุญาตใหไปตรวจโรคของ
ตนไปใหนายทหารตรวจวินัยกองพันพิจารณาลงนามอนุญาตใหไปตรวจรักษาโรคได 
  ๒.๔ ในหวง ๐๗๐๐–๐๘๐๐ ใหผูที่ไดรับอนุญาตไปทําการตรวจรักษาโรค 
ณตึก ก ๔ สกศ.รร.จปร.ซ่ึงโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใชเปนสถานที่
ตรวจรักษาโรคชั้นตนใหกับนักเรียนนายรอยหากแพทยเห็นวานักเรียนนายรอยผูใดสมควร
รับการตรวจรักษาขั้นตอไปก็จะดําเนินการสงตัวไปยังโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 
  ๒.๕ หากประสงคจะขอยกเวนการฝกศึกษาหรือสอบตามกําหนดหรือ
จะตองไปทําแผลฉีดยาหรืออ่ืนๆที่เกี่ยวกับการเจ็บปวยของตนใหขอหลักฐานจากแพทย
ผูรักษาเพื่อนําไปแสดงตออาจารยผูฝกสอนหรืออ่ืนๆตามแตกรณี 
  ๒.๖ นักเรียนนายรอยที่เจ็บปวยหากแพทยเห็นวาตองรับไวเปนผูปวยใน
หรือนําสงไปตรวจรักษาตอที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาจะตองแจงให กองบังคับการ
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค ทราบเพื่อดําเนินการสงปวยตอไป 

 ๓.  การเย่ียมนักเรียนนายรอยปวย 
 ๓.๑ ญาติสามารถเขาเยี่ยมไดทุกวันตั้งแตเวลา ๑๐๐๐ - ๑๘๐๐ 
 ๓.๒ นักเรียนนายรอย  (ที่ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว) สามารถ
เขาเยี่ยมได   
   ๓.๒.๑ ในวันที่มีการศึกษาเยี่ยมไดในเวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ และ 
เวลา ๑๖๐๐-๑๗๐๐ 
   ๓.๒.๒ในวันหยุดเยี่ยมไดในเวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐ 
 ๓.๓ นักเรียนนายรอยที่เขาเยี่ยมตองแตงเครื่องแบบ (ยกเวนชุดพละ) 
 ๓.๔ ขออนุญาตพยาบาลหอผูปวยกอนเขาเยี่ยม 

 ๔.  การเจ็บปวยที่ตองพักการศึกษาหรือถอนทะเบียน 
 ๔.๑ เมื่อเกิดการเจ็บปวยที่ไมอาจรักษาใหหายไดภายในปการศึกษานั้น 
ทางโรงพยาบาลจะแตงตั้งกรรมการแพทยขึ้นพิจารณาหากผลพิจารณาเห็นวาไม
สามารถทําการรักษาใหหายไดภายในปการศึกษาน้ันใหโรงพยาบาลเสนอรายงานขอให
พักการศึกษาในปการศึกษานั้นตอผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 



-๑๙๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 เมื่อนักเรียนนายรอยไดพักรักษาตัวตามอนุมัติผูบัญชาการโรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลาแลว กอนเปดภาคการศึกษาในปการศึกษาถัดมา ๔๐ วันจะตอง
มารายงานตัว ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อโรงพยาบาลจะได

แตงตั้งกรรมการขึ้นทําการตรวจสอบและรายงานผลใหผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาไดทราบและพิจารณาอนุมัติใหเขารับการศึกษาตอไป 

 ๔.๒ การเจ็บปวยที่ไมอาจรักษาใหหายไดภายใน ๑ ปหรือปวยเปนโรค

ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการใหถอนทะเบียน
ออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

การใชบริการสระวายนํ้า 
ศูนยกีฬา กองการพลศึกษา 

        มีสระวายน้ําขนาดมาตรฐานกวาง ๒๕ x ๕๐ เมตรจํานวน ๑ สระ ใช

เปนสถานที่ฝกวายนํ้าและกีฬาทางนํ้าใหแกนักเรียนนายรอย 

การใชบริการ กําหนดเวลาใชบริการสระวายน้ํา ไดดังนี ้
 วันราชการ      เวลา ๐๕๐๐-๐๖๓๐ และเวลา ๑๕๓๐-๑๘๐๐ 

 วันหยุดราชการ เวลา ๐๕๐๐-๑๘๐๐ 

หองออกกําลังกายรร.จปร. 
ศูนยกีฬา  กองการพลศึกษา 

                  อยูภายในอาคารศูนยกีฬาชั้นลาง เปนหองปรับอากาศ  เพื่อการออก
กําลังกายตอเนื่อง ครั้งละ ๓๐ นาที เสริมสมรรถภาพรางกายและความแข็งแรงของ

กลามเนื้อ โดยใหบริการแก สมาชิกสามัญ ไดแก นนร. ขาราชการ ครอบครัว และ

สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลทั่วไป  มีอุปกรณกวา ๑๖ ประเภท  เชน  ลูวิ่งไฟฟา  
จักรยานนั่งพิง ชุดอุปกรณเสริมสรางสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด  ชุดอุปกรณ

เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อหนาอก แขน ขา หลัง ไหล สะโพก และทอง  

           การใชบริการหองออกกําลังกาย วันราชการ นนร.ระหวางเวลา ๑๕๐๐ - ๑๘๐๐  

ขาราชการ ครอบครัว บุคคลทั่วไป เวลา ๑๗๓๐ - ๒๐๐๐ เวนวันหยุดราชการ   

           การแตงกาย ชุดกีฬารองเทาผาใบ พรอมผาขนหนูสวนตัว 



-๑๙๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

การใชบริการซักรีดเสื้อผา 
 โรงซักรีดของแผนกยกบัตร สวนบริการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจะ

บริการซักรีดเสื้อผาและเครื่องนอนใหกับนักเรียนนายรอยโดยคิดคาบริการเปนรายป 

 การใชบริการ 
 ๑. เสื้อผาหรือเครื่องนอนที่จะซักรีดใหเขียนชื่อสกุลสังกัดกองพันกองรอย
ไวเพื่อเปนที่สังเกตใหชัดเจน  (แตตองระวังอยาใหมองเห็นขอความที่เขียนเมื่อทําการ

สวมใสแลว) 

 ๒. พับเสื้อผาหรือเครื่องนอน ที่จะซักรีดวางไวปลายเตียงนอนใหเรียบรอย 
ในตอนเชากอนไปรับประทานอาหาร 

 ๓. เจาหนาที่จะมาเก็บไปดําเนินการซักรีดเสร็จแลวจะนํามาสงคืนโดยวาง
ไวที่กําหนดให 

 ๔. ชนิดของเสื้อผาและเครื่องนอนที่สงซักมีดังนี้ 

  ๔.๑ วันจันทรอังคารพฤหัสบดีศุกรรับเฉพาะเครื่องแบบปกติกากีแกม
เขียวคอพับ ชุดฝก ชุดนอนชุดกีฬาผาปูที่นอนผาเช็ดตัวปลอกหมอนผาหมและหมวกหนีบ 

  ๔.๒ วันพุธ รับเฉพาะเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับเครื่องแบบ
ปกติขาว และเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 

  ๔.๓ วงรอบการสงผา รับวันจันทรสงวันพุธ,  รับวันอังคารสงวัน

พฤหัสบดี, รับวันพุธสงวันศุกร, รับวันพฤหัสบดีสงวันจันทร 

การใชบริการไปรษณีย 
 กรมไปรษณียโทรเลขไดจัดตั้งสํานักงานไปรษณียโทรเลขสาขาโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกล าขึ้ นที่อาคารสาระสโมสร หนา โร ง เรี ยนนายร อยพระ

จุลจอมเกลา บริการรับ-สงจดหมายธรรมดาจดหมายลงทะเบียนโทรเลขธนาณัติและ
พัสดุภัณฑทางไปรษณีย 

การใชบริการ 
 ๑. การสงจดหมายพัสดุภัณฑหรือธนาณัติเงินถึงนักเรียนนายรอยใหระบุ

ดังนี้ 



-๑๙๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ๑.๑ การจาหนาซอง  

  นนร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  ชั้นปที่. . . กองรอยที่. . . กองพันที่. . . 

                             กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค 

                             โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

                             ต.พรหมณี อ.เมือง  จ. นครนายก (๒๖๐๐๑) 

     ๑.๒ การสั่งจายธนาณัติสั่งจายไปรษณีย รร.จปร. 

 ๒.  การปฏิบัติในการใชบริการไปรษณีย 
  ๒.๑ การสงจดหมายธรรมดาใหใสซองติดแสตมปแลวทิ้งลงตูไปรษณียที่
ติดตั้งไวบริเวณหนากองบังคับการกองพันทุกกองพัน  
  ๒.๒ การสงจดหมายลงทะเบียนโทรเลขธนาณัติและพัสดุภัณฑทาง
ไปรษณียใหนําไปมอบใหกับหัวหนาหมูเวรของกองรอยกอนเวลารวมแถวไปรับประทาน
อาหารเชา หัวหนาหมูเวรของกองรอยจะนําสงเจาหนาที่ไปรษณียของกองพันเจาหนาที่
ไปรษณียของกองพันจะนําไปที่ทําการไปรษณียเพื่อดําเนินการตอไป 
  ๒.๓ นักเรียนจะไดรับจดหมายโทรเลขหรือพัสดุภัณฑทางไปรษณียที่มี   
ผูสงมาถึงตนผานที่ทําการไปรษณีย ฝายสารบรรณกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค
เจาหนาที่ของกองพัน  ผูบังคับกองรอย  หัวหนาหมูเวรกองรอย 
  ๒.๔ การรับธนาณัติเงินเมื่อนักเรียนไดรับจดหมายธนาณัติเงินให
นักเรียนลงนามมอบฉันทะใหกับเจาหนาที่  ที่ผูบังคับกองพันแตงตั้งใหเปนผูรับมอบ
ฉันทะรับเงินนักเรียนเสร็จแลวสงใหหัวหนาหมูเวรของกองรอยตามแนวทางในการ
ปฏิบัติในขอ ๒.๒ และจะไดรับเงินจากผูบังคับกองรอยตามแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับ  
ขอ ๒.๓ 
  ๒.๕ จดหมายโทรเลขหรือพัสดุภัณฑทุกชนิดที่มีถึงนักเรียนนายรอยหรือ
นักเรียนนายรอยสงออก ผูบังคับบัญชามีสิทธิแกะออกอานหรือตรวจสอบไดเพื่อผลใน
การปกครองบังคับบัญชาและการรักษาความปลอดภัยของหนวยในการผานเขาออก
บริเวณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 



-๒๐๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ตอนที่ ๕ 
งานและพิธีการตาง  ๆ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

   

 

  



-๒๐๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๒๐๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

งานและพิธีการตาง ๆ 
 

 
พิธีเลื่อนชั้นการศึกษา 

 หลังจากนักเรียนนายรอยไดตรากตรําจากการเรียนและการฝกภาคสนาม
มาแลว ประมาณปลายเดือนมีนาคม โรงเรียนจะประกาศผลการศึกษาใหทราบและจะมี
พิธีเลื่อนชั้นการศึกษา เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีใหกับผูที่ ไดรับการเลื่อนชั้นป
การศึกษาสูงขึ้นดวย  

 พิธีนี้กระทําภายในหอประชุมโรงเรียนายรอยพระจุลจอมเกลา เริ่มโดย
นายทหารฝายยุทธการและการขาว กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค รายงานผล
การศึกษาของนักเรียนนายรอย อานคําสั่งเลื่อนชั้นป และอานรายชื่อผูที่ไดเลื่อนชั้นป
การศึกษาสูงขึ้นของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ จากนั้นผูที่ไดเลื่อนชั้นทุก
นายจะเขารับการประดับเครื่องหมายชั้นปจากผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ซึ่งเปนประธานในพิธี และผูบังคับบัญชาระดับสูง เสร็จแลวประธานจะให
โอวาท เปนอันเสร็จพิธี 

พิธีมอบประกาศนียบัตร เหรียญรางวัลและ 
เครื่องหมายเชดิชูเกยีรติทางการกีฬา  

 นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว กอนกระทําพิธี
ประดับเครื่องหมายยศ ทางโรงเรียนจะกระทําพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูที่มีผล
การศึกษาดีผูมีความประพฤติดี  ผูที่ เปนนักเรียนผูบังคับบัญชา เหรียญรางวัลและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทางการกีฬา ภายในหอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โดยมีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนประธานในพิธี 
 พิธีเริ่มเมื่อผูเขารวมพิธีพรอม ประธานในพิธีมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยเสร็จแลว กองยุทธการและการขาว จะรายงานผลการศึกษา ผลการพิจารณา
นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาดี ผลการพิจารณานักเรียนนายรอยที่มีความประพฤติ
ดี นักเรียนผูบังคับบัญชา และผูชนะเลิศในการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ จากนั้น
ประธานจะมอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทางการกีฬาตามที่
รายงาน ในตอนทายประธานใหโอวาทเปนอันเสร็จพิธี 



-๒๐๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในวันพระราชสมภพและงานเลี้ยงปดภาคสมัยการฝก 

 งานวันปดสมัยการฝก (กูดบายซัมเมอร) มักจะกระทําในปลายเดือนมีนาคม 
งานนี้มีความมุงหมาย เพื่อใหนักเรียนนายรอย ผูบังคับบัญชา ครูอาจารย ไดรื่นเริง
พักผอนหลังการฝกภาคสนาม  อีกทั้งยังเปนที่รวมศิษยเกาของโรงเรียน ไดมีโอกาสมา
พบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน กับเปนการเชื่อมความสามัคคีของ
หมูคณะ นอกจากนี้ยังเปนการเลี้ยงอําลาที่ตองจากกันกลับไปพักผอนในฤดูรอนอีกดวย  
 งานนี้จัดตอนกลางคืน เวลา ๑๙๐๐-๒๔๐๐ ณ ลานหนากองบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หรือโรงเลี้ยงนักเรียนนายรอย มีการรับประทาน
อาหาร การแสดงดนตรี การแสดงบนเวที และลีลาศ ผูเขารวมพิธี ขาราชการและ
นักเรียนนายรอยจะแตงเครื่องแบบปกติขาว บุคคลพลเรือนแตงกายชุดสุภาพ 
(สุภาพสตรีใชชุดที่สวมกระโปรง) งานในวันน้ี พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ มา
เปนองคประธานในงาน  

 

พิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายรอย 
 หลังจากการปดภาคสมัยการฝกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดมีการ
จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายรอย เพื่อถวายเปนพระราชกุศล โดยมีนักเรียน
นายรอยสมัครใจบรรพชาอุปสมบทการเตรียมการบรรพชาอุปสมบท เริ่มจากนักเรียน
นายรอยที่สมัครใจบรรพชาอุปสมบท ทําพิธีขอขมาลาบวชตอผูบัญชาการโรงเรียน   
นายรอยพระจุลจอมเกลาและคณะผูบังคับบัญชา คณาจารย ประมาณตนเดือนเมษายน
นักเรียนนายรอยที่จะบรรพชาอุปสมบท จะเดินทางไปเขาพัก ณ ตึก สว.ธรรมนิเวศ วัด
บวรนิเวศวิหาร เพื่อรับฟงการปฐมนิเทศและซักซอมคําขานนาค วันตอมาก็จะเปนพิธี
ถวายตัว ขลิบผม และปลงผม แดพระอุปชฌาย วันตอมาชวงเชาก็จะเปนพิธีบรรพชา
อุปสมบท นาคนักเรียนนายรอยพรอม ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พระอุปชฌาย
ประกอบพิธีบรรพชา นาคนักเรียนนายรอยเปนสามเณร ชวงบายประกอบพิธีอุปสมบท
สามเณรนักเรียนนายรอย เปนพระภิกษุ วันตอมาจะเปนพิธีฉลองพระนวกะ ณ พระ
อุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในระหวางเปนพระภิกษุ จะตองศึกษาและปฏิบัติธรรม      
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ประมาณหนึ่งสัปดาห เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติ
ธรรม ณ วัดถ้ําวัฒนมงคล อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ประมาณหนึ่งสัปดาห หลังจากนั้นจะ
เดินทางกลับวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อประกอบพิธีลาสิกขาและพิธีมาลาบูชาคุณ  



-๒๐๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

พิธีปฐมนิเทศการศึกษา 
 ในวันแรกที่เปดภาคการศึกษาที่ ๑ จะมีพิธีปฐมนิเทศการศึกษาภายใน
หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา เปนประธาน นายทหารทุกคนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และ
นักเรียนนายรอยทุกชั้นป จะเขารวมพิธีนี้ พิธีเริ่มตนจากผูบัญชาการโรงเรียนใหโอวาท 
จากน้ันเปนการชี้แจงของหนวยตาง ๆ คือ ผูอํานวยการสวนการศึกษาแนะนําวิธีการเขา
รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตร การวัดผล ตลอดจนขอประพฤติปฏิบัติในบริเวณ    
สวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหารแนะนําอบรมวิชาทหาร ผูบังคับการกรมนักเรียน  
นายรอย รักษาพระองค จะกลาวถึงเรื่องการปกครองบังคับบัญชาและระเบียบปฏิบัติที่
นักเรียนนายรอยจะตองทราบ ตลอดจนการศึกษาวิชาของกองจิตวิทยาและการนําทหาร 
และกองการพลศึกษา ผูอํานวยการโรงพยาบาลกลาวถึงการรักษาพยาบาล ผูอํานวยการ
สวนบริการ จะกลาวถึงการสนับสนุนตาง ๆ เสร็จแลวผูอํานวยการสวนการศึกษา กลาว
สรุปเปนอันเสร็จพิธี 

พิธีไหวครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดี 
 ในวันพฤหัสบดีสัปดาหที่ ๒ เปนอยางชาของเดือนพฤษภาคม โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาจะมีพิธีไหวครู พิธีประดับเหรียญรางวัลการศึกษาดี ภายใน
หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐา        
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธานใน
พิธี นายทหารทุกคนและนักเรียนนายรอยทุกช้ันปจะเขารวมในพิธีนี้ นอกจากน้ียังมีอดีต
ครู-อาจารยของโรงเรียนมารวมพิธีดวย  

บทนมัสการพระรัตนตรัย 
 นักเรียนนายรอยทุกคนยืนขึ้นพนมมือ 
 (นํา)  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 
 (วาตามพรอมกัน)  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 
 (นํา)  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 
 (วาตามพรอมกัน)  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 
  (นอมศีรษะลงไหวในทายืน) 
 (นํา)  สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
 (วาตามพรอมกัน)  สาวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 



-๒๐๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 (นํา) ธัมมัง นะมัสสามิ 
 (วาตามพรอมกัน) ธัมมัง นะมัสสามิ 
 (นอมศีรษะลงไหวในทายืน) 
 (นํา)  สุปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
 (วาตามพรอมกัน) สุปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
 (นํา) สังฆัง นะมามิ 
 (วาตามพรอมกัน) สังฆัง นะมามิ 
   (นอมศีรษะลงไหวในทายืน) 

บทนะโม 
 (นํา) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 
        (รับพรอมกัน) อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะนะโมตัส สะภะคะวะโต อะระหะโต  
สัมมา สัมพุท ธัสสะนะโมตัส  สะภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

บทพระพุทธคณุ 
  (นํา) อิติปโส 
      (รับพรอมกัน) ภะคะวา  อะระหัง สัมมา สัมพุท โธ วิชชา จะระณะสัมปนโน สุคะ
โต โลกะวิทู  อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 

บทระลึกถึงพระพุทธคุณ 
นําวาเปนวรรค 

 พระพุทธเจา ทรงรูดีรูชอบไดเอง ทรงบริสุทธิ์สิ้นเชิง ทรงสงสารสั่งสอน
ผูอ่ืน ใหรูดีรูชอบดวย ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่งตลอดชีวิตไมมีที่พึ่งอ่ืนจะยิ่งกวา 

บทระลึกถึงพระพุทธคุณ ทํานองสรภัญญะ 
นําวาเฉพาะบาทตน  รับพรอมกันบาทที่สอง 
  องคใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน 
 ตัดมูลกิเลสมาร บมิหมนมิหมองมัว 
  หนึ่งในพระทัยทาน  ก็เบิกบานคือดอกบัว 
 ราคี บ พันพัว  สุวคนธกําจร 
  องคใดประกอบดวย  พระกรุณาดังสาคร 
 โปรดหมูประชากร  มละโอฆกันดาร 
  ชี้ทางบรรเทาทุกข  และชี้สุขเกษมสานต 
 ชี้ทางพระนฤพาน  อันพนโศกวิโยคภัย  



-๒๐๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  พรอมเบญจพิธจัก- ษุจะรัสวิมลใส 
 เห็นเหตุที่ใกลไกล ก็เจนจบประจักษจริง 
  กําจัดน้ําใจหยาบ  สันดานบาปแหงชายหญิง 
 สัตวโลกไดพึ่งพิง  มละบาปบําเพ็ญบุญ 
  ขาขอประณตนอม ศิรเกลาบังคมคุณ 
สัมพุทธการุณยะภาพน้ันนิรันดร(นอมศีรษะลงไหวในทายืน) 

บทพระธรรมคุณ 
 (นํา) สะวากขาโต 
     (รับพรอมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก 
ปจจัตตังเวทิตัพโพ วิญูหีติ 

บทระลึกถึงพระธรรมคุณ 
นําวาเปนวรรค ๆ 

 พระธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ยอมคุมครองรักษา ผูปฏิบัติตาม 
ไมใหตกไปในที่ชั่ว ขาพเจาถึงพระธรรมเจาเปนที่พึ่งตลอดชีวิต ไมมีที่พึ่งจะยิ่งกวา 

บทระลึกพระธรรมคุณ ทํานองสวดฉันท 
นําวาเฉพาะบาทตน รับพรอมกันบาทที่สอง 
  ธรรมะคือคุณากร  สวนชอบสาธร 
 ดุจดวงประทีปชัชวาล 
  แหงองคพระศาสดาจารย  สองสัตวสันดาน 
 สวางกระจางใจมล 
  ธรรมใดนับโดยมรรคผล  เปนแปดพึงยล 
 และเกากับทั้งนฤพาน 
  สมญาโลกอุดรพิสดาร  อันลึกโอฬาร 
 พิสุทธ์ิพิเศษสุกใส 
  อีกธรรมตนทางครรไล นามขนานขานไข 
 ปฏิบัติปริยัติเปนสอง 
  คือทางดําเนินดุจคลอง  ใหลวงลุปอง 
 ยังโลกอุดร โดยตรง 
  ขาขอโอนออนอุตตมงค  นบธรรมจํานง 
ดวยจิตและกายวาจา(นอมศีรษะลงไหวในทายืน) 



-๒๐๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

บทพระสังฆคุณ 
                    (นํา) สุปะฎิปนโน 
     (รับพรอมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญา
ยะ ปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิ
ทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฎฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตังโลกัสสาติ 

บทระลึกพระสังฆคุณ  (นําวาเปนวรรค ๆ) 
 พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติควร 
ปฏิบัติชอบ เปนพยานในธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจา วาปฏิบัติตามไดจริงและมี
ผลประเสริฐจริง ขาพเจาถึงพระสงฆเจา เปนที่พึ่งตลอดชีวิต ไมมีที่พึ่งอ่ืนจะยิ่งกวา 

บทระลึกถึงพระสังฆคุณ ทํานองสวดฉันท 
นําเฉพาะบาทตน รับพรอมกันบาทที่สอง 
  สงฆใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา 
 แตองคสมเด็จภควันต 
  เห็นแจงจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน 
 ระงับและดับทุกขภัย 
  โดยเสด็จพระผูตรัสไตร ปญญาผองใส 
 สะอาดและปราศมัวหมอง 
  เหินหางทางขาศึกปอง บมิลําพอง 
 ดวยกายและวาจาใจ  
  เปนเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแดโลกัย 
 และเกิดพิบูลยพูนผล 
  สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต 
 อเนกจะนับเหลือตรา 
  ขาขอนบหมุพระศรา พกทรงคุณา- 
 นุคุณประดุจรําพัน 
  ดวยเดชบุญขาอภิวันท  พระไตรรัตนอัน 
 อุดมดิเรกนิรัติสัย 
  จงชวยขจัดโพยภัย  อันตรายใดใด 
                   จงดับและกลับเสื่อมสูญ(นอมศีรษะลงไหวในทายืน) 



-๒๐๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

บทพาหุง 
 (นํา )  พาหุง สหัส 
       (รับพรอมกัน)  สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทา
นาทิ ธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภาวะตุ เตชะยะสิทธิ นิจจัง 

คําแปลบทพาหุง สวดทํานองฉันท 
นําวาเฉพาะบาทตน รับพรอมกันบาทที่สอง 
  ปางเมื่อพระองคปะระมะพุท- ธะวิสุทธะศาสดา 
 ตรัสรูอะนุตตะระสมา ธินะโพธิบัลลังก 
  ขุนมารสหัสสะพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง 
 ขี่ศีริเมขละประทัง คชเหี้ยมกระเหิมหาญ 
  แสรงเสกสราวุธะประดิษฐ กละคิดจะรอนราญ 
 รุมพลพหลพยุหปาน พระสมุทระนองมา 
  หวังเพื่อผจญวระมุนิน ทะสุชินะราชา 
 พระปราบพหลพยุหะมา ระมะเลืองมะลายสูญ 
  ดวยเดชะองคพระทศพล  สุวิมละไพบูลย 
 ทานาทิธรรมะวิธิกูล ชนะนอมมะโนตาม 
  ดวยเดชะสัจจะวจนา และนะมามีองคสาม 
 ขอจงนิกรพละสยาม ชยะสิทธิทุกวาร 
  ถึงแมจะมีอริวิเศษ พละเดชะเทียมมาร 
 ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ  อริแมนมุนินทร 

(นอมศีรษะลงไหวในทายืน) 

บทไหวครู ทํานองสะระภัญญะ 
นําวาเปนวรรค ๆ 

ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตะรานุสาสะกา 
บทไหวครู ทํานองฉันท 

นําวาเฉพาะบาทตน รับพรอมกันบาทที่สอง 
  ขาขอประณตนอมสักการ  บูรพะคณาจารย 
 ผูกอรปเกิดประโยชนศึกษา 
  ทั้งทานผูประสาทวิชา อบรมจริยา 
 แกขาในกาลปจจุบัน 



-๒๑๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ขาขอเคารพอภิวันท ระลึกคุณอนันต 
 ดวยใจนิยมบูชา 
  ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา 
 ปญญาใหเกิดแตกฉาน 
  ศึกษาสําเร็จทุกประการ อายุยืนนาน 
 อยูในศีลธรรมอันดี 
  ใหไดเปนเกียรติเปนศรี ประโยชนทวี 
 แกชาติและประเทศไทยเทอญ 

           นําวา ทํานองสะระภัญญะ 
ปญญาวุฒิ กะเรเตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง 

(ทุกคนวาพรอมกัน) 
ปญญาวุฒิ กะเรเตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง 

พิธีพระราชทานกระบ่ีและปริญญาบัตร 
 พิธีเริ่มเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัวเสด็จถึงหองพิธีศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรง

จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแลวประทับพระราชอาสน ผูบัญชาการ

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายสูจิบัตร 

จากนั้น ผูบัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก

หัวหนาสถาบันการศึกษา เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และเบิกผูสําเร็จ

การศึกษาเขารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร พรอมทั้ง ขอพระราชทาน

พระราชานุญาตใหผูสําเร็จการศึกษากราบบังคมทูลถวายสัตยปฏิญาณตน และขอ

พระราชทานพระบรมราโชวาท จากนั้น ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กราบ

บังคมทูลรายงานผลการศึกษา และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผูสําเร็จ

การศึกษาเขารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามลําดับ เมื่อพระราชทานกระบี่

และปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทั้ง

หมดแลว เสด็จฯ เขาสูหองรับรองที่ประทับ ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราช
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อัธยาศัย จากนั้น เสด็จ ฯ ออกจากหองรับรองที่ประทับ ประทับพระราชอาสนที่เดิม 

หัวหนาสถาบันการศึกษา (โรงเรียนนายเรือ, โรงเรียนนายเรืออากาศและ วิทยาลัย

แพทยพระมุงกุฎ) กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และขอพระราชทานพระราชา

นุญาตเบิกผูสําเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามลําดับ

สถาบันการศึกษา เมื่อครบแลว ผูแทนผูสําเร็จการศึกษา (โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา)  นํากลาวคํากราบบังคมทูลถวายสัตยปฏิญาณตน ในโอกาสนี้ได

พระราชทานพระราโชวาทแกผูสําเร็จการศึกษาแลวเสด็จออกจากศาลาดุสิดาลัย เสด็จ

พระราชดําเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตเปนอันเสร็จพิธี 

งานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี (๓ มิ.ย.) 

กรุงเทพ ฯ  :  คณะนักเรียนนายรอยรวมพิธีเปดงาน ณ มณฑลพิธีทอง
สนามหลวงในภาคบาย และเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากบริเวณ

อนุสาวรียประชาธิปไตยไปยังมณฑลพิธีทองสนามหลวง  ภาคค่ํารวมจุดเทียนชัยถวาย

พระพร ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

นครนายก    : ภาคเชา  ตัวแทนนักเรียนนายรอยรวมตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง  ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก        

      : ภาคค่ํา รวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  ลานหนากอง 

บัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   

การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนทหาร – ตํารวจ 
 เปนประเพณีที่สืบทอดมานาน ที่ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดทําการ

แขงขันกีฬา ๔ ประเภท คือ รักบี้ฟุตบอล ฟุตบอล บาสเกตบอล และกรีฑา เพื่อเชื่อม

ความสามัคคีและกระทําความคุนเคยระหวางนักเรียนดวยกัน ในวันแขงขันกีฬาวันแรก 
จะมีพิธีเปด ณ สนามกีฬาที่เจาภาพกําหนด ในราวกลางเดือนกรกฎาคมของทุกป โดย 

ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนประธานในพิธี ผูเขารวมพิธีจะมีทั้งนายทหาร และนักเรียน
จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และ
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โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตลอดจนแขกรับเชิญ และญาติของนักเรียนนายรอย ไปรวม

พิธีอยางคับคั่ง หลังจากเสร็จพิธีเปดแลว จะเปนการแขงขันฟุตบอลคูเปดสนาม 
 เมื่อการแขงขันกีฬาทั้ง ๔ ประเภทจบลงแลว ในวันสุดทายผูบัญชาการ

ทหารสูงสุดจะมาชมการแขงขันฟุตบอลคูปดสนาม และเปนประธานในพิธีดวย ในพิธีนี้
ประธานจะมอบรางวัลใหกับทีมนักกีฬาทั้ง ๔ ประเภทที่ชนะเลิศ จากนั้นจะใหโอวาท 

เปนอันเสร็จพิธี 

งานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว “๒๘ ก.ค.” 

กรุงเทพฯ    :  คณะนักเรียนนายรอยรวมพิธีเปดงาน ณ มณฑลพิธีทอง
สนามหลวงในภาคบาย และเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากบริเวณ

อนุสาวรียประชาธิปไตยไปยังทองสนามหลวง  ภาคค่ํารวมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ 
มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

นครนายก    : ภาคเชา ตัวแทนนักเรียนนายรอยรวมตักบาตรขาวสาร

อาหารแหง  ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  
                   : ภาคค่ํา รวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานหนา

กองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

งานวันคลายวันพระราชทานกาํเนิดโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
 พิธีงานวันคลายวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

พิธีเริ่มตั้งแตเวลาเชา ของวันที่ ๕ สิงหาคม ผูบัญชาการทหารบก ผูบังคับหนวยขึ้นตรง

ของกองทัพบก นายทหารชั้นผูใหญ ศิษยเกา รร.จปร. แขกผูมีเกียรติ จะรวมกันวางพวง

มาลาที่พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวณ หนา

กองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาในพิธีนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาทรง

วางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว จากนั้นเปนพิธีถวายสังฆทาน ณ หอประชุม รร.จปร.  
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พิธีปฏิญาณตน สวนสนามและพิธีมอบกระบ่ีสั้น 
ของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ 

 ๑. พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เปนพิธีของนักเรียนนายรอยโดยเฉพาะ 

เดิมเรียกวา พิธีรับรองภาวะเปนนักเรียนเกา กระทําในโอกาสวันศุภฤกษมงคล ๕ 

สิงหาคม  เปนพิธีที่กระทําตอจากงานวันคลายวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียน โดยใช

พื้นที่ลานหนากองบัญชาการเปนสถานที่ประกอบพิธี  นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ แตง

กายเครื่องแบบฝก ผาพันคอสีบานเย็น รองในหมวกเหล็ก ถุงมือสีขาว ปนเล็กยาว เขา

แถวหันหนาเขาหาแถวนักเรียนนายรอยอาวุโส ซึ่งแตงกายเครื่องแบบปกติกากีแกม

เขียวคอแบะ สวมหมวกทรงหมอตาล 

 เมื่อหัวหนานักเรียนนายรอย และหัวหนากองพันขึ้นแทนรับการเคารพ 

นักเรียนนายรอยชั้นปที่  ๑ ที่ควบคุมแถว บอกแสดงการเคารพ แลวนํากลาวคํา

ปฏิญาณตนตอหนานักเรียนอาวุโส เมื่อกลาวจบ หัวหนานักเรียนนายรอยกลาวตอนรับ

ในนามของนักเรียนอาวุโสทั้งหมด ตอจากนั้นนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ สวนสนามผาน

หนานักเรียนนายรอยผูเปนประธาน เปนอันเสร็จพิธี 

คําปฏิญาณตนของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ 
 ขาพเจา จักประพฤติและปฏิบัติตนใหสมเกียรติของนักเรียนนายรอย 

 ขาพเจา จักเคารพในระบบอาวุโสและระบบเกียรติศักดิ์อยางเครงครัด 

 ขาพเจา จักยึดมั่นในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมประเพณีของทหาร  

กับทั้งจักรักษาความสามัคคีในหมูคณะ 

 ๒. พิธีมอบกระบี่สั้นแกนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ 
       เปนพิธีที่กระทําตอจากพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของนักเรียนนาย
รอยชั้นปที่ ๑ ซึ่งจะกระทําภายในหอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดย

หัวหนานักเรียนนายรอยเปนประธาน นักเรียนนายรอยแตงเครื่องแบบปกติกากีแกม
เขียวคะแบะ พิธีเริ่มจากรายงานสภาพของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ เสร็จแลว   ผูเปน

ประธานพรอมคณะนักเรียนผูบังคับบัญชา จะมอบกระบี่สั้นใหนักเรียนนายรอยชั้นปที่ 

๑ จบครบทุกนาย 
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คํากลาวถวายสัตยปฏิญาณตน 
 ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาท ปกเกลา ปกกระหมอม 
 ขาพระพุทธเจา…(ชื่อ สกุล)…ขอถวายคําสัตยปฏิญาณตอพระองควา 

 ขาพระพุทธเจา จักยอมถวายชีวิตเพื่อรักษามรดกของพระองคทานไว 
 ขาพระพุทธเจา จักประพฤติตนอยางสมเกียรติ ของนักเรียนนายรอยทุกโอกาส 

 ขาพระพุทธเจาจักหมั่นเพียรในการศึกษา ตลอดเวลาที่เปนนักเรียนนายรอย 

 ขาพระพุทธเจา จักเคารพและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาและนักเรียนนายรอยอาวุโสทุก
ระดับชั้น  ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 

พิธีเสด็จฯ ทรงดํานา  แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. 
 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา    

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯทรงดํานา ณ  แปลง

สาธิตการเกษตร รร.จปร. เพื่อสงเสริมการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการเกษตรทฤษฎีใหมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

และเพื่อเปนสิริมงคลเกิดขวัญกําลังใจแกนักเรียนนายรอย เกษตรกร และประชาชนใน
จังหวัดนครนายก 

พิธีวางพวงมาลาวันปยมหาราช 
 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกป เปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคผูพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ในสมัยที่โรงเรียนยังมีสถานที่ตั้งอยูที่ถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร 
นักเรียนนายรอยทุกคนจะรวมกับนักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียน
นายรอยตํารวจและนักเรียนเตรียมทหาร ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงมา ลาน
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร แตเมื่อยายโรงเรียนมายังสถานที่ตั้ง ณ บริเวณเขา
ชะโงก จ.นครนายก แลว ทางโรงเรียนไดจัดนักเรียนนายรอยสวนหนึ่งเปนผูแทนไปรวม
วางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงมา นักเรียนนายรอยที่เหลือทุกคนจะรวมพิธี ณ ลาน
หนากองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 พิธีนี้นอกจากนักเรียนนายรอยแลว ขาราชการ ลูกจางและครอบครัว 
ตลอดจนผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการของจังหวัดนครนายก ครู 
นักเรียน ประชาชน ในบริเวณใกลเคียงจะมารวมพิธีดวย 



-๒๑๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

การแขงขันเดิน-วิ่งเขาชะโงกซุปเปอรฮาลฟมาราธอน 
 เปนกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพของนักเรียนนายรอยและประชาชน
ทั่วไป ใหเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาได
จัดกิจกรรมนี้ตอเนื่องทุกป โดยไดรับพระกรุณาธิคุณจากพลเอกหญิง สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนองค
ประธานพระราชทานรางวัล 

พิธีเสด็จฯ ทรงเกีย่วขาว ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. 
 ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเกี่ยวขาว ณ แปลง
สาธิตการเกษตร และทรงรับทราบความกาวหนา ในการดําเนินงานโครงการตามแนว
พระราชดําริตาง ๆ 

พิธีอําลาคณาจารยและพิธีโยนกระเปา 

 เปนพิธีที่กระทําหลังจากที่นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ทําการสอบปลายภาค
การศึกษาที่ ๒ เสร็จสิ้น ซึ่งจะกระทําบริเวณดานหนาหอประชุมโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา โดยมีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนประธาน นักเรียน
นายรอยทุกชั้นปแตงกายในเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว (ชุดศึกษา) พิธีเริ่มจาก
ตัวแทนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ กลาวอําลาคณาจารย และมอบดอกไมแสดงความ
ระลึกถึงพระคุณของครู–อาจารย ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาให จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 
เสร็จแลวนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ทั้งหมดจะไปตั้งแถวเดินจากหนากรมนักเรียนนาย
รอย รักษาพระองค หยุดบริเวณ ถนนสายกลางขางกองพันนักเรียน เพื่อกระทําพิธีโยน
กระเปา ซึ่งพิธีนี้กระทําเพื่อใหทราบวาสิ้นสุดการศึกษาในโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา สําหรับนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑-๔ จะคอยแสดงความยินดีและดีใจใน
ความสําเร็จของพี่ ๆ อยูรอบ ๆ แถว 

พิธีประดับเครื่องหมายยศแกนายทหารใหม 

 เมื่อนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ สําเร็จการศึกษา เลือกเหลาและตําแหนงรับ
ราชการแลว ในหวงเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีประดับยศ ณ หอประชุมโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา โดยผูบัญชาการทหารบกเปนประธาน 



-๒๑๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

งานรําลึกวันเสด็จฯ ทรงเปดโรงเรยีนนายรอยชั้นมัธยม 

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒ เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดเสด็จไปทรงเปดโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม คือโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยูติดถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร (ปจจุบันคือที่ตั้ง
ของกองบัญชาการกองทัพบก) ดังนั้นวันที่ ๒๖ ธันวาคม จึงเปนวันสําคัญในเชิงประวัติ
ของโรงเรียน ทางโรงเรียนไดจัดงานพิธีเปนประจําทุกป ภายในหอประชุมของโรงเรียน 
พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ มาเปนองคประธานในพิธี 

พิธีกระทาํสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลมิพล 
 ในวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกป เปนวันกองทัพไทย และเปนวันกองทัพบก
จะมีพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหนากองบัญชาการโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา โดยผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปน
ประธาน มีนายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายรอยที่ไมไดเขาพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตน 
ฯ นายทหารประทวน ลูกจาง และพลทหารของกองพันทหารราบ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาที่ไมไดเขาพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตน เขารวมพิธี นักเรียนนายรอยที่
เขาพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตน คือนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ ซึ่งยังไมเคยเขาพิธีนี้มา
กอน พิธีน้ีจะมีการกลาวคําปฏิญาณตน การอานโอวาทของผูบัญชาการทหารสูงสุด การ
สวนสนาม และมีพระสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนตใหกับผูเขารวมพิธีดวย 

คําปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
ขาพเจา..(ออก ยศ–ชื่อ–สกุล ของผูกระทําสัตยปฏิญาณตน)ขอกระทําสัตยปฏิญาณวา   
ขาพเจา จักยอมตายเพื่ออิสรภาพ และความสงบแหงประเทศชาติ 
ขาพเจา จักอยูในศีลธรรมของศาสนา 
ขาพเจา จักเทิดทูนและรักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจา 
ขาพเจา จักรักษาไว ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 
ขาพเจา จักเชื่อถือผูบังคับบัญชา และปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด ทั้งจักปกครอง 
ผูใตบังคับบัญชา ดวยความยุติธรรม 
ขาพเจาจักไมแพรงพรายความลับของทางราชการทหาร เปนอันขาด 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

พิธีเปดสมัยการฝกภาคสนาม 
 ประมาณปลายเดือนมกราคม ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จะมีพิธี
เปดสมัยการฝกประจําป โดยผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปน
ประธาน สถานที่จัดพิธี บริเวณลานหนากองบัญชาการโรงเรียน ผูเขารวมพิธี ไดแก 
นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑-๔ ผูบังคับบัญชา อาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการฝก
นักเรียนนายรอย แตงเครื่องแบบฝก สวมหมวกเหล็ก สายโยงบา  เปสนามและถืออาวุธ
ประจํากาย ในพิธีนี้เมื่อประธานใหโอวาทจบแลว จะมีการเดินสวนสนามของนักเรียน
นายรอย โดยมีพระสงฆมาทําการประพรมนํ้าพระพุทธมนตดวย 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ตอนที่ ๖ 
ขอปฏิบัติสําคัญที่ควรทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย 
  บคุลิกภาพทั่วไปของนักเรียนนายรอย 
  มารยาทในโอกาสตาง ๆ 
  การปฏิบตัติอทูลกระหมอมอาจารย 
  อื่นๆ 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ขอปฏบิัติสําคญัทีค่วรทราบ 
 

พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย 

 

 
 

 

พระปรมาภิไธย แบบยอ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

 

 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง 

 

 
 
 

พระปรมาภิไธย แบบยอ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริ 

สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา 

เจาอยูหัว 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 

 

 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

 

 
 

 

 

 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมา
คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 

 

 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี 

สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรี 

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

 

 
 
 

 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรน 

ทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชร
ราชธิดา 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชร 

กิติยาภาฯ 

 

 
 
 

 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรีนารีรัตน 

ราชกัญญา 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริ
วัณณวรีฯ 

 

 

 
 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ 

มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา 

ทีปงกรรัศมีโชติฯ 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

 
 

 

 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

พระเจาวรวงศเธอฯ กรมหมื่น 

สุทธนารีนาถ 

 

 
 

 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา สิริภาจุฑาภรณ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ 

 

 

 

พระนามาภิไธย แบบยอ 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา อทิตยาทรกิติคุณ พระองคเจา อทิตยาทรกิติคุณ 
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 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

บุคลิกภาพทั่วไปของนักเรียนนายรอย 
 นักเรียนนายรอยจะตองเรียนรูทั้งดานวิทยาการ การทหาร และหลักการ
ของผูนํามารยาทเปนแขนงหนึ่งในหลักการของผูนํามีขอบเขตกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง
มากมาย ในที่น้ีจะกลาวเฉพาะที่นักเรียนนายรอยเกี่ยวของ และตองปฏิบัติอยูเสมอ ๆ 
มารยาทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้สามารถศึกษาไดจากคูมือนายทหารใหม ตํารับตํารา
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ การพัฒนาตนเอง มารยาทไทยหรืออ่ืน ๆ ไดอีก 
 บุคลิกภาพโดยทั่วไปของนักเรียนนายรอย มีดังนี้ 
 ๑. เปนผูมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง ลักษณะทาทาง องอาจ ผึ่งผาย  
 ๒. เปนผูมีวาจาสัตย เชื่อถือได 
 ๓. เปนผูมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบสูง 

มารยาทในโอกาสตาง ๆ 
มารยาทในการยืน 

 ยืนใหลําตัวตรง คอ และศีรษะตั้งตรง ยกอก และผายไหลใหตึงพอสมควร 
สนเทาจะชิดกันหรือแยกหางกันประมาณ ๑ คืบก็ได ปลายเทาผายออกและเสมอกัน 
น้ําหนักตัวถายลงที่เทาทั้งสองขางเทาๆ กัน แขนใหหอยลงขางลําตัว ฝามือกําเล็กนอย 
ไมเกร็ง การยืนตอหนาผูบังคับบัญชา ผูที่มีอาวุโสกวา หรือในงานพิธีตางๆ จะตองยืนใน
ทาตรงตามแบบฝกหามยืนลวงกระเปา ยืนกอดอก ยืนมือไขวหลัง 

มารยาทในการเดิน 
 ใหกาวเดินไปขางหนาชวงกาวนับจากสนเทาหนาถึงปลายเทาหลังประมาณ 
๑ ฟุต ไมจิกปลายเทา แตทิ้งสนเทาเบา ๆ วางฝาเทาลงกับพื้น พรอมกับกระดกสนเทา
หลังขึ้น ใหปลายเทางอ แตไมถึงกับจิกพื้น ยกสืบไปขางหนา ทําสลับกันโดยสม่ําเสมอ 
ลําตัวตรง ไมโนมไปขางหนาหรือเอนแผนหลัง คอ และศีรษะชะโงกไปขางหนาได
เล็กนอย ไมเอียงซายหรือเอียงขวา แขนทั้งสองขางแกวงสลับกัน การกาวเทาไมแรง
จนเกินไป กํามือหลวม ๆ เวลาเดินจะตองไมขยมตัว โคลงตัวหรือสายไปสายมา 

มารยาทในการเดินและยืนเมื่อติดตามผูบังคับบัญชา 
 ในกรณีที่เดินติดตามผูบังคับบัญชา แลวผูบังคับบัญชาหยุดคุยโทรศัพท 
หรือหยุดสนทนากับแขกผูใหญ ตองรักษามารยาทในการยืน ควรเวนระยะหางเพียง
พอที่จะไมไดยินเรื่องที่ผูบังคับบัญชาสนทนา แตใหอยูใกลพอที่จะเขาไปพบไดทันทีเมื่อ
ถูกเรียกพบ 
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มารยาทในการน่ัง 
 ๑. การนั่งคุกเขา 
  คือการนั่งกระหยงตัวขึ้นเปนอิริยาบถนั่งแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
อยางหนึ่ง การนั่งคุกเขาของชาย เรียกวา นั่งแบบเทพยดา โดยวิธีตั้งฝาเทาทั้งคูชันขึ้น 
ใหนิ้วเทาพับยันลงกับพื้น นั่งทับลงบนสนเทาทั้งคูที่ชันขึ้นนั้น ใหเทาทั้งสองแนบชิด
สนิทกัน ผายเขาทั้งสองออกหางกันประมาณ ๑ คืบของตนเอง จะไดจุดรับน้ําหนัก ๓ 
จุด เพื่อปองกันมิใหลมงาย มือทั้งสองวางทอดราบไวที่เหนือเขาทั้งสอง ใหนิ้วมือทั้งหา
แนบชิดสนิทกัน วางมือยางสบาย อยาเกร็ง 

 ๒. การนั่งตอหนาผูบังคับบัญชา ผูที่มีอาวุโสกวาหรือผูใหญ 
  ใหนั่งตั้งตัวตรงหรือนั่งนอมตัวลงเล็กนอยตามสมควรแกตําแหนงหรือ
ศักดิ์ศรีของผูบังคับบัญชา ผูมีอาวุโสกวาหรือผูใหญ วามีมากนอยเพียงใด มือทั้งสอง
ประสานกันวางไวบนหนาขา ถาน่ังเกาอี้ ไมสมควรวางแขนพาดบนเทาแขนหรือพิงพนัก
เกาอี้ ใหนั่งอยูในลักษณะเรียบรอย แสดงอาการเคารพ 

 ๓.  การนั่งเขาเฝารับเสด็จฯ 
  ใหนั่งพับเพียบแบบเก็บเทา เขาซายชี้ไปทิศทางที่พระองคประทับหรือ
ทิศทางที่พระองคจะเสด็จผานมามือทั้งสองประสานกันหรือประกบกัน ขณะเมื่อเห็น
พระองคทานเสด็จมาถึงระยะใกลใหหมอบลง ขณะเสด็จผานตรงหนา กระพุมมือกราบ
ไมแบมือ ตามแบบการกราบถวายความเคารพ ขอศอกทั้งศอกจรดพื้น กมศีรษะลงให
หนาฝากจรดสันมือ นิ้วหัวแมมือทั้งสองอยูระหวางหัวคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดตีนผม เมื่อ
กราบ ๑ ครั้งแลวใหเงยหนาขึ้นเล็กนอย นั่งอยูในทาหมอบ เมื่อเสด็จผานไปแลวจึง
เปลี่ยนเปนพับเพียบตามปกติในกรณีเขาเฝาฯ เมื่อพระองคทอดพระเนตรมาที่ตน ให
ปฏิบัติในทายกอก สะบัดหนาทุกครั้ง 

การถวายบังคม 
 ใชถวายการเคารพพระมหากษัตริยและพระมเหสี โดยเฉพาะตามประเพณี
ไทยตั้งแตสมัยโบราณกาลมาจนปจจุบันนี้ ทั้งชายและหญิงมีวิธีปฏิบัติแบบเดียวกัน 
ดังนี้ 
  - ทาเตรียม นั่งคุกเขา ปลายเทาทั้งสองตั้งลงยันพื้น นั่งทับลงบนสน

เทา สําหรับชายผายเขา ใหหางประมาณ ๑ คือของตน สําหรับหญิงใหเขาทั้งสองแนบ
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ชิดกัน ตั้งตัวตรง ยกอกขึ้น อยาหอไหลหรือยกไหล มือทั้งสองวางไวบนหนาขาทั้งสอง  

นิ้วมือทุกน้ิวแนบชิดสนิทกัน 
  - จังหวะที่ ๑ ยกน้ิวขึ้นประนมตรงระดับอก แบอัญชลี 

  - จังหวะที่ ๒ ทอดแขนพรอมมือที่ประนมต่ําลงอยูระหวางชวง  เขา
โนมตัวลงเล็กนอย 

  - จังหวะที่ ๓ ชอนมือขึ้นจรดหนาผาก ลําตัวเฉพาะเหนือเอวขึ้นไป

เอนไปขางหลัง เงยหนาใหอยูในระดับ ๔๕ องศา แตไมถึงกับหงายหนา  
  - จังหวะที่ ๔ ลดมือลง พรอมกับโนมตัวลงมาขางหนา วาดแขน

และมือลงไประดับชวงเขา แลวยกมือเขามาในระหวางอกตามเดิมในทาอัญชลี ทําเชนนี้
จนครบสามครั้ง 

การกราบถวายความเคารพ 
 เริ่มตนจากทาน่ังกับพื้น-รับเสด็จ เมื่อพระองคเสด็จมาในระยะสายตาหรือ

ไดรับคําสั่งวา ถวายความเคารพ ใหปฏิบัติในทายกอก เมื่อไดรับคําสั่งวากราบ ให
วางมือซายไปในทิศทางที่พระองคประทับอยู แลววางมือขวาตามไปประกบเปนทา 

พนมมือกมศีรษะลงกราบใหหวางคิ้วจรดกับหัวแมมือ โดยไมกระดกกน และไมกระดก

มือขึ้นมาหาศีรษะ กมกราบไวในลักษณะนี้ จนกวาพระองคจะเสด็จผานไปจนพนระยะ
สายตา หรือไดรับสัญญาณใหเลิกกราบ ใหชักมือซายกลับมากอน ตามดวยมือขวามา

ประกบ แลวยกตัวขึ้นยกอก สะบัดหนา 
การกราบพระรัตนตรัย 

 ใหกราบแบบเบญจางคประดิษฐ หมายถึง องคประกอบทั้ง ๕ จรดพื้นหมด
คือ เขาทั้งสอง ฝามือทั้งสอง และหนาผากหน่ึง การกราบพระรัตนตรัย มีขั้นตอนดังนี้ 
  - ทาเตรียม สําหรับชายใหนั่งทาเทพยดา 
  - จังหวะที่ ๑ เรียกวาอัญชลี แปลวา ประนมมือ ใหนิ้วมือทั้งสิบ
แนบชิดติดกัน ประนมอยูที่หนาอกสวนกลาง ระดับแนวหัวใจ  
  - จังหวะที่ ๒ เรียกวา วันทา แปลวา ไหว โดยยกมือที่ประนมขึ้น
จรดหนาผากนิ้วหัวแมมือจรดหัวคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดตีนผม กมศีรษะลงรับกับมือที่ยกขึ้น
เล็กนอย 
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  - จังหวะที่ ๓ เรียกวา อภิวาท แปลวา กราบ นํามือลงจรดพื้นใน
ลักษณะแบคว่ําราบใหศอกทั้งสองตอกันกับเขาทั้งสอง นิ้วมือเรียงชิดติดกัน ระยะมือทั้ง
สองหางกันประมาณ ๔ นิ้ว กมศีรษะลงใหหนาผากจรดพื้นและอยูในระหวางฝามือทั้ง
สอง แลวยกมือประนมขึ้น ผานจังหวะที่ ๑-๒-๓ เรื่อยไปตามลําดับ อยาหยุดชะงักเปน
ระยะจะดูไมสวยงาม ทําติดตอกันไปจนครบ ๓ ครั้ง 

การกราบบุคคล 
 ไดแก การกราบบุคคลที่เราเคารพมาก ๆ เชน บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย 
ครู อาจารย เปนตน การกราบบุคคลมีลําดับการปฏิบัติเชนเดียวกับการกราบพระ
รัตนตรัย มีแตกตางกันดังนี้ 
  - ในจังหวะที่ ๑ ยกมือขึ้นประนม ตรงระดับอกแบบอัญชลี 
  - ในจังหวะที่ ๒ ยกมือขึ้นจรดหนาผาก ใหลดระดับนิ้วหัวแมมือลง
มาจรดที่ปลายจมูก 
  - ในจังหวะที่ ๓ ใหกราบไมแบมือ 
  - กราบเพียงครั้งเดียว 

การคํานับ 
 การคํานับ เปนทาแสดงการเคารพอยางหนึ่งเมื่อมิไดสวมหมวก ใชไดทั้ง
แสดงการเคารพตอผูอ่ืน รับการเคารพหรือแสดงการเคารพตอบผูอื่น การปฏิบัติในการ
โคงคํานับ คือ ยืนตรง กมศีรษะและนอมสวนบนลงชา ๆ ใหต่ําพอสมควร แลวยืนตรง
ตามเดิมระวังพียงครั้งเดียววังอยาผงกศีรษะลง และขึ้นเร็วเกินไป จะดูไมสวยงาม 

การไหว 
 เปนทาแสดงการเคารพอยางหนึ่ง ปฏิบัติโดยยกมือขึ้นประนม ยกมือขึ้น
พรอมทั้งกมศีรษะลง ใหมือที่ประนมและสวนของใบหนาจรดกัน สูงต่ําตามลําดับ ดังนี้ 
 - ไหวพระ ใหนิ้วหัวแมมือจรดหัวคิ้ว 
 - ไหวบิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ครู อาจารยหรือบุคคลที่ควรเคารพมาก ๆ 
ใหนิ้วหัวแมมือจรดที่ปลายจมูก 
 - ไหวบุคคลที่ควรเคารพทั่วไป ใหนิ้วหัวแมมือจรดที่ปลายคาง 
 - ไหวบุคคลที่เสมอกัน ใหยกมือขึ้นประนม และกมศีรษะลงเล็กนอย 
 - การรับไหวหรือไหวตอบ ใหยกมือขึ้นประนมและกมศีรษะลงเล็กนอย 
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การรับของจากผูใหญ 
๑. ขณะยืน เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควรยกมือไหวแลวรับของ 
๒. ขณะนั่งเกาอี้ เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควรคอมตัวลงไหว แลวกาว

เทาขวา นั่งคุกเขาซายลงหรือทั้งสองเขา แลวขยับเขาใกลใหสามารถรับของได แลวรับของ 
๓. ขณะนั่งกับพื้น เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควรยันเขานั่งพับเพียบยก

มือไหวแลวรับของของใหญใหรับสองมือถาของเล็กใหรับมือเดียวเมื่อรับของแลวใหวาง
ของไวทางขวามือของผูรับแลวยกมือไหวอีกครั้งหนึ่ง  แลวเขยิบตัวยันเขาถอยหลังลุก
เดินออกไปอยางสุภาพ 
 สําหรับผูใหญที่มีอาวุโสมากๆเมื่อเดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควรแลว
ใหคลานเขาไปจนใกล นั่งพับเพียบหมอบกราบเมื่อรับของแลวใหวางของไว  ทาง
ขวามือของผูรับแลวหมอบกราบถือของคลานถอยออกไป 
 สําหรับนักเรียนนายรอยเมื่อรับของจากผูบังคับบัญชาหรือทหารที่มีอาวุโส
สูงกวาใหแสดงความเคารพตามแบบฝก สวนการปฏิบัติอื่นๆ คงปฏิบัติเชนเดียวกันโดย
อนุโลม 

การสงของใหผูใหญ 
๑. ขณะยืน เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควรคอมตัวสงของให  ถามือวาง

ใหยกมือไหวถามือไมวางใหถอยหลังออกมาประมาณ๒กาวไมตองไหว 
๒. ขณะนั่งเกาอี ้เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควรนั่งลงเขาทางซายหรือ

คุกเขาทั้งสองขาง สงของใหแลวยกมือไหว 
๓. ขณะนั่งกับพื้น เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควรยันเขาน่ังพับเพียบสง

ของใหแลวยกมือไหวแลว จึงยันเขาถอยหลังเล็กนอยลุกออกไป 
 สําหรับผูใหญที่มีอาวุโสมากๆเมื่อเดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควรแลว
ใหคลานเขาไปจนใกล นั่งพับเพียบวางของทางขวามือหมอบกราบแลวสงของดวยมือทั้ง
สองขางถาสงของมือเดียวใหลงศอกทาบแขนซายราบกับพื้นสงของดวยมือขวาแลว
กราบอีกครั้งหนึ่งคลานถอยออกไป 
 สําหรับนักเรียนนายรอยเมื่อสงของใหผูบังคับบัญชาหรือทหารที่มีอาวุโส
สูงกวาใหแสดงความเคารพตามแบบฝก  สวนการปฏิบัติอื่นๆคงปฏิบัติเชนเดียวกันโดย
อนุโลม 
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การดื่มถวายพระพร 
๑. โอกาสในการดื่มถวายพระพร 

   เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สามารถกระทําไดในโอกาสงานสําคัญ ๆ ๕ ประการดังนี้ 

   ๑.๑ งานที่จัดนั้นตรงกับวันสําคัญของราชสํานัก เชน วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา เปนตน 

   ๑.๒ สถานที่จัดงานไดรับพระบรมราชานุญาตหรือพระบรมราชานุเคราะห 

   ๑.๓ คูสมรสหรือเจาภาพฝายใดฝายหนึ่งเปนผูรับใชพระยุคลบาท 

   ๑.๔ งานน้ันไมเขาหลักเกณฑสามขอแรก แตมีประธานองคมนตรีหรือ

องคมนตรีไปรวมงาน    

   ๑.๕ แขกที่ไปรวมงานนั้น เปนผูแทนตางประเทศ ระดับเอกอัคราชทูต 

อุปทูต หรือการจัดงานวันชาติ ของสถานฑูตตาง ๆ โดยถือเปนการอนุโลม 

 ๒.  คํากลาวถวายพระพร 
  ใหผูนํากลาวกลาวขึ้นดัง ๆ วา “ในโอกาสเปนศุภนิมิตมงคล กระผม 

(หรือดิฉัน) ขอเชิญทานผูมีเกียรติโปรดดื่มถวายพระพร” เมื่อถึงตอนนี้ทุกคนก็ลุกขึ้นถือ

แกวน้ํา ผูนํากลาวจะกลาวตอไปวา “ขาพระพุทธเจา ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย 

พระสยามเทวาธิราช จงคุมครองใหใตฝาละอองธุลีพระบาทและพระราชวงศ จงทรง

พระเกษมสําราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพื่อเปนมิ่งขวัญแกพสกนิกรไปชั่วกาลนาน 

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ” แลวทุกคนดื่มถวายพระพร  จึงนั่งลงได สิ่งสําคัญคือไม

ตองเชิญยืนหรือเชิญถือแกว และเมื่อจบก็ไมตองมีการบรรเลงเพลงมหาฤกษหรือเพลง

สรรเสริญพระบารมี หรือเปลงเสียงไชโยใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ขอปฏิบัติสําคัญที่ควรทราบ 
การปฏิบัติตอพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
๑. คําราชาศัพทที่ควรทราบ 

   สําหรับใชกราบบังคมทูลตอ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ๑.๑ คําขึ้นตน ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาท 
   ๑.๒ คําสรรพนาม ใตฝาละอองพระบาท, ขาพระพุทธเจา 
   ๑.๓ คํารับ พระพุทธเจาขาขอรับ 
   ๑.๔ คําลงทาย ดวยเกลาดวยกระหมอม ฯ / ควรมิควรแลวแต/สุดแตจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขาพระพุทธเจา..(ลงชื่อ)...(ทุกครั้งที่พูดจบ) 

  ๒. การเขา – ออกหองทรงสอน 
   ขณะที่ทรงสอนอยูในหองทรงสอน นักเรียนนายรอยที่มีความจําเปน
จะตองออกไปนอกหอง หรือเมื่อออกไปแลวจะกลับเขาไปในหองอีก ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๒.๑ เมื่อจะออกไปนอกหองทรงสอน 
    -  ลุกขึ้นยืน แลวถวายความเคารพ 
    -  เดินไปที่ประตูทางออก กอนถึงประตู ๑ กาว ใหหยุดหันมาทาง
พระองคแลวถวายความเคารพ 
    -  หันไปทางประตูทางออกแลวกาวเทาเดินออกไป 
   ๒.๒  เม่ือจะเขาไปในหองทรงสอน 
    -  กาวผานประตูเขามาในหอง ๑ กาว แลวถวายความเคารพ 
    -  เดินไปยังที่นั่งของตน 
    -  กอนถึงที่นั่งของตน ๓ กาว ใหหยุด หันมาทางพระองค แลว
ถวายความเคารพ 
    -  หันและเดินไปยังที่น่ังของตน 
    -  เมื่อถึงที่นั่งของตน ใหหันมาทางพระองค แลวถวายการเคารพ 
จึงน่ังลงได 
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  ๓. การถวายรายงานยอดนักเรียนนายรอยของหัวหนาตอน 
   เมื่อทูลกระหมอมอาจารยเสด็จถึงหองทรงสอน 

   ๓.๑ หัวหนาตอนบอกนักเรียนในตอนถวายความเคารพวา… 

   “ ถวายความเคารพ…(พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา   กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี… ทั้งหมด ตรง ” 

   ๓.๒ ทุกคนยืนตรงถวายความเคารพ 

   ๓.๓ หัวหนาตอนถวายรายงานยอดนักเรียนวา… 

“ ขาพระพุทธเจา นักเรียนนายรอย… (ชื่อ สุกล)… ไดนํานักเรียนนายรอยชั้นปที่… 
มารอรับพระราชทานการทรงสอน มีจํานวนยอดเดิม…..นาย จําหนาย…..นาย 
คงเหลือ…..นาย บัดนี้พรอมแลวพระพุทธเจาขาขอรับ  ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
   ๓.๔ เมื่อพระองคประทับที่พระเกาอี้ หรือทรงยืนที่พระแทนบรรยาย

เสร็จเรียบรอยแลว หัวหนาตอนบอกนักเรียนนายรอยน่ัง 

  ๔. การกราบบังคมทูลถามปญหา 
   เมื่อนักเรียนนายรอยมีปญหาที่จะกราบบังคมทูลถามตอทูลกระหมอม

อาจารย ใหปฏิบัติดังนี้ 

        ๔.๑ ชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะตนเอง เมื่อพระองคพระราชทานพระ       

ราชานุญาตใหถามไดแลว ใหผูถามลุกขึ้นยืน กราบบังคมทูลถามดังนี้  

“ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาท ขาพระพุทธเจา
นักเรียนนายรอย…(ชื่อ สกุล)… ขอพระราชทานกราบบังคมทูลถามเกี่ยวกับ… 
(ปญหาที่นักเรียนนายรอยตองการกราบบังคมทูลถาม)… พระพุทธเจาขาขอรับ ดวย
เกลาดวยกระหมอม” 
    ๔.๒ เมื่อพระองคทรงตอบคําถามแลว ผูถามตองการกราบบังคมทูล

ถามอีกในคราวนี้  ไมตองแนะนําตนเอง ใหกราบบังคมทูลถามดังนี้  

“ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาท ขาพระพุทธเจาขอ
พระราชทานกราบบังคมทูลถามเกี่ยวกับ… (ปญหาที่นักเรียนนายรอยตองการกราบ
บังคมทูลถาม)… พระพุทธเจาขาขอรับ ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
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 ๕. การกราบบังคมทูลเมื่อทูลกระหมอมอาจารยทรงมีพระราชดํารัสถาม 
   ๕.๑ พระราชดํารัสถามระบุตัวบุคคล 
    -  นักเรียนนายรอยที่ถูกระบุชื่อใหลุกขึ้นยืน แลวกราบบังคมทูล 
       (แบบที่ ๑ ขึ้นดวยคํารับ) “พระพุทธเจาขาขอรับ……… 
       (คําตอบ)……… ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
       (แบบที่ ๒ ขึ้นดวยคําตอบ)“..(คําตอบ).. พระพุทธเจาขาขอรับ  
ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
   ๕.๒  พระราชดํารัสถามโดยไมระบุตัวบุคคล 
    - นักเรียนนายรอยที่ทราบคําตอบ และอาสาสมัครจะกราบบังคม
ทูลใหลุกขึ้นยืน ขอพระราชทานพระราชานุญาตวา… 
“ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาท ขาพระพุทธเจา
นักเรียนนายรอย…(ชื่อ สกุล).. ขอพระราชทานพระราชานุญาตพระพุทธเจาขา
ขอรับ” 
   - เมื่อพระองคพระราชทานพระราชานุญาตแลว 
   “…(คําตอบ)… พระพุทธเจาขาขอรับ ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
  ๖. การปฏิบัติขณะตามเสด็จ ฯ ทูลกระหมอมอาจารยไปทัศนศึกษาหรือดู
งาน 
   ๖.๑ การยืนฟงวิทยากร ในขณะที่ทูลกระหมอมอาจารยทรงยืนอยู      
ณ บริเวณ นั้นดวย นักเรียนนายรอยควรยืนใหมีระยะหางจากพระองคทาน อยางนอย 
๓ กาว และอยูในลักษณะสํารวม 
   ๖.๒ การซักถามวิทยากรหรือการกลาวขอบคุณวิทยากร สามารถกระทํา
ไดและถานักเรียนนายรอยประสงคจะกราบบังคมทูลถาม หรือกราบบังคมทูลเมื่อ
ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีพระราชดํารัสถาม ก็ใหปฏิบัติตามที่กลาวมาแลวในตอนตน 

อื่น ๆ 
วิธีเอางาน 

                  คือการยกแขนขวาขึ้น กระดกมือเล็กนอย พรอมกับชอนมือหงายขึ้น
พรอมที่จะรับพระราชทานของ ถาของนั้นเปนของเล็ก รับดวยมือขวาขางเดียว มือซาย
หอยลงชิดตัว 
 ถาของนั้นเปนของหนัก หรือของใหญ รับดวยมือทั้งสองขาง โดยวิธียกมือซาย
ขึ้นพรอมกับมือขวาที่เอางาน 
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การเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายของในพิธีการ 
 - ผูเขาเฝาไมตองถอดรองเทา 
 - ของที่จะทูลเกลา ฯ ตองใสพานหรือตะลุม ถาถวายทั้งสององค ตองแยก
พระองคละพาน  พานที่ใสตองมีลิ้นพาน และไมตองปูผาลงบนลิ้นพาน ถือพานที่คอ
พานดวยมือทั้งสองใหอยูระดับหนาอก ใหศอกทั้งสองชิดลําตัว 
 - เดินอยางสุภาพเขาไปถึงบริเวณพิธี ยืนตรงถวายการเคารพ 
 - เดินอยางสุภาพเขาไปที่ประทับ หางประมาณ ๓ กาว  
 - ยืนตรง ถวายการเคารพ 
 - กาวเทาขวาไปขางหนา ๑ กาว ยอตัวลงคุกเขา ใหเขาซายจรดพื้น ตั้งเขา
ขวาขึ้น มือทั้งสองประคองพานขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย โดยนอมตัวลงเล็กนอย 
 - ลุกขึ้นยืนถอยหลังหางออกมา ๑ กาว แลวยืนตรงถวายการเคารพ 
 - เดินถอยหลังออกมา ๓ กาว แลวยืนตรงถวายการเคารพ   
 - กลับหลังหันเดินออกไปตามปกติ 

การเขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายของในที่รโหฐาน 
 - ผูเขาเฝาตองถอดรองเทา 
 - ของที่จะทูลเกลา ฯ ตองใสพานหรือตะลุม 
 - ถือพานที่คอพานดวยมือทั้งสองขาง ใหอยูระดับหนาอก ใหศอกทั้งสองชิด
ลําตัว เดินอยางสุภาพเขาไปถึงบริเวณที่ประทับแลว 
 - นั่งพับเพียบ วางพานลงไวขางขวา หมอบกราบดวยกระพุมมือโดยไมแบมือ 
เฉียงตัวใหศอกขางซายจรดหัวเขาขวาหนาผากจรดสันมือ 
 - ลุกขึ้นน่ังคุกเขา มือขวาจัดพาน มือซายยันพื้นทรงตัวขึ้น 
 - ถือพานที่คอพานดวยมือทั้งสองขางใหอยูในระดับอก ศอกทั้งสองแนบชิด
ลําตัวแขนทั้งสองตั้งฉาก 
 - คลานแบบยกของ จนเขาไปใกลที่ประทับพอสมควรแกการทูลเกลา ฯ 
ถวายของถึงอยาใหตรงพระพักตร ใหเฉียงไปดานซายของพระองคทานเล็กนอย 
 - มือทั้งสองประคองพานขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย โดยนอมตัวลงเล็กนอย 
 - เมื่อพระองคทรงรับของที่ทูลเกลา ฯ ถวายแลว ใหวางพานลงไวดานขวา 
แลวหมอบกราบแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
 - ลุกขึ้นน่ังคุกเขา มือขวาถือพาน มือซายยันพื้นทรงตัวขึ้น 
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 - ถือพานที่คอพานดวยมือทั้งสองขางใหอยูในระดับอก ศอกทั้งสองแนบชิด
ลําตัวแขนทั้งสองตั้งฉาก 
 - คลานถอยออกมา จนถึงจุดที่ตอนเขามาเปลี่ยนจากทาเดินเปนทานั่ง เมื่อถึง
จุดแลวใหวางพานลงไวดานขวา แลวหมอบ กราบแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
 - ลุกขึ้นยืน ถือพานที่คอพานดวยมือทั้งสองขางใหอยูในระดับอก ศอกทั้งสอง
แนบชิดลําตัว 
 - เดินถอยหลังออกมา ๓ กาว แลวยืนตรงถวายการเคารพ กลับหลังหันเดิน
ไปตามปกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๓๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๓๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ตอนที� ๗ 
ปกิณกะ 

 คาํปฏิญาณของทหารมหาดเลก็ 
 เนื� อเพลงพิธีและเพลงสถาบนั 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

/ 

  



-๒๓๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



-๒๓๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ปกณิกะ 
 

คําปฏิญาณของทหารมหาดเล็ก 
 

คําปฏิญาณของผูเขารับการฝก 
ณ รร.ทม.รอ. หนวย ทม.รอ. (วังทวีวัฒนา) 

 
           ขาพระพุทธเจา จักถวายความจงรักภักดี  ถวายความปลอดภัย และจักรักษา
ไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แหงราชวงศจักรี จนกวาชีวิตจะหาไม 
 ขาพระพุทธเจา  จักเชิดชู  และรักษาไวซึ่งเกียรติยศ  เกียรติศักดิ์ ของทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองคฯ ทั้งจะปฏิบัติตน ใหเปนที่ไววางพระราชหฤทัยของ 
ใตฝาละอองธุลีพระบาททุกประการตลอดไป 

 
สะเจ 

 
  สะเจ สะรูปะภาโว สุทัสสะนี โสภะโณ สุธัมโม ปะฏิรูโป สัพเพ ชะนา  
จิรัฏฐิกะกาเล ถาวะระโต กายะสุขี โหนติ มะโนรัมมา 
 ถาหากภาพรวม สวยงาม ถูกตอง เหมาะควร ทุกคน ทุกหมูเหลา 
จะไดรับความสุขกายสบายใจ อยางถาวร ในระยะยาว 

 
มหาจักรี 

 
“ ติรตเน สกรฏเฐ จ สมฺพํเส จ มมายนํ สกราโชชุจิตฺตฺจ สกรฏฐภิวฑฺฒนํ” 

คําอาน “ ติ-ระ-ตะ-เน, สะ-กะ-รัด-เถ, จะ-สัม-พัง-เส, จะ-มะ-มา-ยะ-นัง, สะ-กะ-รา-โช, 
-ชุ-จิด-ตัน-จะ, สะ-กะ-รัด-ถะ,-พิวัด-ทะ-นัง” 
         ความนับถือรักใครในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศตระกูลของตน
ก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ยอมเปนเครื่องทําใหรัฐของตนเจริญยิ่ง 

 



-๒๔๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

คาถาปองกันภัย 

 
    โอมพระภูมิเทวา ขะมามิหัง นะโมพุทธายะ มหาอุตโต อุตะมัง สุขี สุโข สุขะโต โหตุ

“ขออาราธนาพระภูมิเจาที่ เทวดาทั้งหลายและขออาราธนาพระพุทธเจาทั้ง ๕ พระองค 
ใหเปนมหาอุตปองกัน อยาไดมีอันตรายใด ๆ มาทํารายไดทั้งสิ้น ขอใหมีความสุขกาย  
สุขใจ ดวยดีกันทกุทาน ทุกคน เทอญ” 

 
 

คาถาปดทองหลังพระ 

 
 ปรมฺมุขกตปฺุโญ อปฺปจฺโฉ อมหิจฺฉโก อสโฐ เจ อมายาวี ตทา เทวา ปยาภโย 

ยํยํ เทว อุปฺปาตาหิ สพฺพนฺตํ เต นิวาริตํ สพฺเพ พุทธานุรกฺขนฺตุ สพฺพโสตฺถี ภวนฺตุ เต 

คําอาน   ปะรัมมุขะกะตะปุญโญ อัปปจโฉ อะมะหิจฉะโก อะสะโฐ เจ อะมายาวี ตะทา 

เทวา ปยาภะโย ยัง ยัง เทวะ อุปปาตาทิ สัพพันตัง เต นิวาริตัง สัพเพ พุทธานุรักขันตุ 

สัพพะโสตถี ภะวันตุเต 

คําแปล ปดทองหลังพระไมเหิมเกริม ทะเยอทะยาน ไมเอาหนา และในเวลาเดียวกัน 

พระและเทพก็จะคุมครองใหเจริญ เปนฉากกําบังภัย ตลอดจนส่ิงชั่วรายอัปมงคลไมให 

บังเกิดและครอบงําพระองค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒๔๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

วินัยทหาร ๙ ขอ 

 
๑. ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยงหรือละเลย ไมปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาเหนือตน 

๒. ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย 

๓. ไมรักษามารยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร 

๔. กอใหเกิดการแตกราวความสามัคคี ในหมูคณะทหาร 

๕. เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ 

๖. กลาวคําเท็จ 

๗. ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร 

๘. ไมตักเตือน สั่งสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ 

๙. เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยา 

 

      รูหนาที่ มีวินัย ตั้งใจทํางาน 

     มีความคิดริเริ่ม เพิ่มระบบเกียรต ิ

     ไมมีสิ่งสุดวิสัย สําหรับจิตใจที่แนวแน 

     กินเพื่ออยู ตอสูเพื่อการฝก 

 
 

ระบบเกียรติศักดิ ์

 
เราจะไมพูดปด 

ไมคดโกง 

ไมลักขโมย 

และจะไมยอมใหผูหนึ่งผูใด 

กระทําเชนนั้นเปนอันขาด 

 
 

 



-๒๔๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เนื้อเพลงพิธีและเพลงสถาบัน 

 
เพลงชาติ 

คํารอง :    พันเอกหลวงสารานุประพันธ (นวล ปาจิณพยัคฆ)  
ทํานอง : พระเจนดุริยางค (ปต ิ วาทยะกร)  

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
เปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวน 
อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล 
ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี 
ไทยนี้รักสงบแตถึงรบไมขลาด 
เอกราชจะไมใหใครขมขี่ 
สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี 
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย 

เพลงสรรเสริญพระบารมี 

คํารอง   :    สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ 
ทํานอง : พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) 

 ขาวรพุทธเจา  
เอามโนและศิระกราน 

นบพระภูมิบาล 
 

บุญดิเรก 

เอกบรมจักริน 
 

พระสยามินทร 

พระยศยิ่งยง 
 

เย็นศิระเพราะพระบริบาล 

ผลพระคุณ ธ รักษา 
 

ปวงประชาเปนสุขศานต 

ขอบันดาล 
 

ธ ประสงคใด 

จงสฤษดิ์ดัง 
 

หวังวรหฤทัย 

ดุจถวายชัย 
 

ชโย 

  
 



-๒๔๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงมารชราชวัลลภ 

คํารอง   :    พันตรี ศรีโพธิ์ ทศนุต 
ทํานอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ 

 เราทหารราชวัลลภ 
รักษาองคพระมหากษัตริยสูงสง 
ลวนแตองอาจแข็งแรง 
เราทุกคนบูชากลาหาญ 
วินัยเทิดเกียรติชาติไวทุกแหง 
ใจดุจเหล็กเพชรแข็งแกรงมิกลัวใคร 
เราเปนกองทหารประวัติการณ 
กอเกิดกําเนิดกองทัพบกชาติไทย 
เราทุกคนภูมิใจ 
ไดรับไววางพระราชหฤทัย 
พิทักษสมเด็จเจาไทย 
ตลอดในพระวงศจักรีฯ 
 เราทหารราชวัลลภ 
รักษาองคฯ จะถวายสัตยซื่อตรง 
องคราชาราชินี 
ถาแมนมีภัยพาลอวดหาญ 
มิเกรงดูหมิ่นขมเหงย่ํายี 
เราจะถวายชีวีมิหวาดหวั่น 

 จะลุยเลือดสูตายจะเอากายปองกัน 
 เปนเกราะทองรบประจัญศัตรู 
 ฝากฝมือปรากฏ 
 เกียรติยศฟุงเฟอง 
 กระเดื่องกองทัพบกไทย 
 ไวนามเชิดชูราชวัลลภคูปฐพี 
 



-๒๔๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงสดุดีจอมราชา 

คํารอง   :    วิเชียร  ตันติพิมลพันธ 
ทํานอง : วิรัช  อยูถาวร 

  ถวายบังคมจอมราชา  พระบุญญาเกริกฟาไกล 

ธ ทรงเปนรมโพธ์ิรมไทร  ศูนยรวมใจชาวไทยสมัครสมาน 

 ถวายพระพรองคราชินี  คูบารมีองคราชัน 

ขอพระองคทรงเกษมสําราญ  งามตระการเคียงขัตติยะไทย 

 อุนไอรักจากฟาเรืองรอง  แสงทองสองมา ไพรฟาตางสดใส 

มหาราชา ราชินีม่ิงขวัญปวงชนชาวไทย เทิดไทพระภูวไนย ถวายใจสดุดี 

เพลง ดุจดังสายฟา 
คํารอง/ทํานอง เรียบเรียงดนตรี      :   พงศพรหม สนิทวงศ ณ อยุธยา 

ขับรอง  :   อาทิวราห คงมาลัย 

แดนดินถิ่นไทย มั่นคงอยูในยุคของโลกใหม 

ราชาอีกองค ผูทรงนําสยามใหกาวไป 

มหาวชิราลงกรณ ประดุจดังแสงสองทางผูคน 
เปดใหฟาเรืองรองผองชนหลอมรวมใจ 

ทรงดําเนินติดดิน รูความเหนื่อยก็เหมือนเชนใครใคร 
ทรงงานอดทน เพื่อปวงชนภาระนั้นมากมาย 

เหมือนที่ทรงสัญญา จะทําเพื่อมวลประชาไดอยูดี 
จะอุทิศกําลังที่มีทั้งใจกาย 

หัวใจแกรงไมเกรงผองภัยพาล ดวยจิตวิญญาณทหารไทย 

เพื่อมาตุภูมิแหงนี้ ที่เราอยูกิน แผนดินที่เปนดวงใจ 
พระองคยืนอยูทามกลาง กระแสลมแรง 

ของชาติที่แขงขันกัน ไขวควาความยิ่งใหญ 
คอยปกปองอยูดุจดังสายฟา ที่คุมกันยามมีภัย 

นี่คือศูนยรวมดวงใจ ไทยเปนหนึ่งรวมกัน 



-๒๔๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ทรงเพียรเรียนรู ทุกเรื่องราวสรางสรรคใหบานเมือง 

ตามรอยพระบิดา พัฒนาสยามใหรุงเรือง 
มหาวชิราลงกรณ ประดุจดังแสงสองทางผูคน 

เปดใหฟาเรืองรองผองชนลวนภูมิใจ 
หัวใจแกรงไมเกรงผองภัยพาล ดวยจิตวิญญาณทหารไทย 

เพื่อมาตุภูมิแหงนี้ ที่เราอยูกิน แผนดินที่เปนดวงใจ 

พระองคยืนอยูทามกลาง กระแสลมแรง 
ของชาติที่แขงขันกัน ไขวควาความยิ่งใหญ 

คอยปกปองอยูดุจดังสายฟา ที่คุมกันยามมีภัย 
นี่คือศูนยรวมดวงใจ ไทยเปนหนึ่งรวมกัน 

นี่คือศูนยรวมดวงใจ ไทยเปนหนึ่งรวมกัน 

 
เพลงราชสวัสดิ์สิบประการ 

คํารอง :    บทพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ 

  โบราณวาเปนขาจอมกษัตริย  ราชสวัสดิ์ตองเพียรเรียนรักษา 

  ทานกําหนดจดจําไวในตํารา  มีมาแตโบราณชานานครัน 

  หนึ่งวิชาสามารถมีอยางไร  ไมปดไวใหทานทราบทุกส่ิงสรรพ 

  หนึ่งกลาหาญทําการถวายน้ัน  มุงม่ันจนสําเร็จเจตนา 

  หนึ่งมิไดประมาทราชกิจ  ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา 

  หนึ่งสัตยซื่อถือธรรมจรรยา  เหมือนสมาทานศีลไวม่ันคง 

  หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไมกําเริบ  เอื้อมเอิบหยิ่งเยอเพอหลง 

  หนึ่งอยูใกลชิดติดพระองค  ไมทําเทียมดวยทะนงพระกรุณา 

  หนึ่งไซรไมรวมราชาอาสน  ดวยอุบาทวจัญไรเปนหนักหนา 

  หนึ่งเขาเฝาสังเกตซึ่งกิจจา  ไมใกลไกลไปกวาสมควรการ 

  หนึ่งผูหญิงชาวในไมพันพัว  เลนหัวผูกรักสมัครสมาน 

  หนึ่งสามิภักดิ์รักใครในภูบาล  ถึงถูกกริ้วทนทานไมตอบแทน 



-๒๔๖- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงไทยรวมใจภักดิ์ 
คํารอง :    วิรัช  อยูถาวร 

ทํานอง :    วิรัช  อยูถาวร 
  ไทยเรามีศักดิ์ศรีและมีเสรีแตไหนมา     

 ปวงเหลาเราไพรฟาอยูดีเรื่อยมาเพราะเรามี 

  องคจักรีผานฟาลนบุญญาลนบารมี  

 ทรงเปนราชาที่ปกครองผองไทยใหรื่นรมย 

    มาจวบจนวันนี้ทุกดวงฤดีสุขสมปอง  

  ปวงเหลาเราทั้งผองตางสอดคลองใจแสนชื่นชม 

   พรอมกมลงกราบกรานทุกดวงมาลยภักดีเกลียวกลม  

  สุดอภิรมยมอบดวงฤทัยถวายทรงธรรม 

   * นอมอวยชัยมหาวชิราลงกรณ  

  บดินทรเทพยวรางกูร  

   ใหพระชนมยั่งยืนจํารูญ   

  เบิกบานพระหฤทัยชั่วกาล 

   ไทยทั่วไทยแซซองนอมศิระกรานกราบพระองค  

  กองเกริกเกียรติธํารงขจรกวางไกลชั่วนิรันดร 

   ไทยจะรวมใจภักดิ์สามัคคีมอบองคราชัน 

  เทิดทูนยึดมั่นตราบวันส้ินลมมิมีคลาย  * (ซ้ํา) 

                              เทิดทูนยึดมั่นตราบวันส้ินลมมิมีคลาย   

 
 
 
 
 
 
 



-๒๔๗- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงมารชกองทัพบก 

คํารอง   :    แกว   อัจฉริยะกุล 
ทํานอง : นารถ  ถาวรบุตร 

  เกิดเปนชายเชื้อชาติชาญทหารบกไทย  เกงกาจใจฉกรรจ   

 องอาจฟาดฟนรบรันปจจาหากศัตรูจูจะยกมา  เขาอาสาฟนฝารักษาถิ่น   

 เราเกิดเปนไทยสมไทยอาจินต  ปราบริปูอยูบนพื้นดินจะประหารใหสิ้นผืนดินไทย   

   ทัพบกปกปองคุมครองชาติไทย  จะไมยอมหมูอมิตรใด  

 เลือดและเนื้อพลีใหยอมถวาย  ตางยอมอุทิศใจกาย   

 ชีวาตมมลายยอมตายเพื่อชาติ เรารบจนใจขาดเพื่อชาติของไทย 

   ณรงคการศึกเกียรติมีบันทึกจารึกประวัติศาสตร   

 คุณความดีสามารถไพรีแพพินาศถอยไป  

 วีรชนสมชื่อคือบางระจันจําม่ันกันไว   

 เราเกิดมารุนหลังทุกวัยไมยอมโดยงาย   

   ขอตั้งใจวาจะปฏิญาณรวมรักษาไทยมั่น   

 ใจไมหว่ันรุกโรมประจัญโถมที่มั่นมลาย   

 เราไมยอมถอยรน  เราคงรบจนเลือดหยาดสุดทาย   

 หากศัตรูมากนอยสูตายฝากลายไวให 

   เกิดเปนชายเชื้อชาติชาญทหารบกไทย  เกงกาจใจฉกรรจ  

   เหลาทหารเปนสงาทาที อยูเปนศรีเฟองฟูคูไผท  

 ปราบเสี้ยนหนามแผนดินจนหมดสิ้นไป ใหไตรรงคของไทยคงอยู   

   เกียรติทหารกองทัพบกชาติไทยอยูแหงไหนภูมิใจไมอดสู  

 เกียรติประวัติชี้ไวใครใครยอมรู ทั้งโลกเชิดชูทัพบกชาติไทยไวแน 

 
 
 
 



-๒๔๘- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงมารช จปร. 

คํารอง   :    จปร.๒๗/ดย.ทบ. 
ทํานอง : ดย.ทบ. 

   สถาบันนายรอย จปร. แหลงวิชา 

  เครื่องหมายอารมทองสงา ตราแผนดินรวมถิ่นไพรพง 

  ใหการศึกษาวิชาทหารการณรงค  

  หมายเจตนจํานง ดํารงชาติไทยใหเลื่องลือชา  

   สถาบันนักเรียน จปร. สามัคคี  

  จงรักภักดีในชาติ ศาสนกษัตริย ยืนหยัดรักษา 

  จิตใจอดทนทุกคนไมครานชาญปรีชา  

  หมายจบศึกษาทําหนาที่รั้วของชาติผูชาย  

   ศาลาวงกลมเราบังคมกมคารวะ  

  แดองคปยะมหาราชเจาเราพรอมถวาย  

  จะรักษามรดกของพระองคทานไวดวยเลือดกาย  

  บําเหน็จคือหมายดาวสงาบาเรารอคอย   

   เปนนักเรียน เรารูเราจะเพียรฝกใหหนัก  

  ยามรักไมลืมหนาที่ ทําใหดีไมมีทอถอย  

  ในการกีฬาวาชัยชนะ พละเลิศลอย  

ถารบไมถอยนี้คือ นายรอย จปร. 

 

 

 

 

 

 



-๒๔๙- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงถิ่นอารมทอง 

คํารอง   :    วิชัย  โกกิลกนิษฐ (ครูธาตรี) 
ทํานอง : เอ้ือ  สุนทรสนาน 

 (ช.) ๑. ในถิ่นอารมทอง  เราปองสมดังหวังมา 
  คือแหลงเราฝากชีวา เปนทหารกลาเกรียงไกร 

 (ญ.) ๒. รั้วแดงกําแพงเหลืองเรา แมนเขามาแลวภูมิใจ 
  หวังครองดาวทองวิไล ผองเราเกาใหมไมตรี 

 (ช.) ๓. เราเลือดเดียวกัน เราฝงรักม่ันฤดี 
  ดาวเกาดาวใหมตามที เราเหมือนนองพี่ตามมา 

 (ญ.) ๔. ศาลาวงกลมสมใจ คลองฤทัยอารมทองปองศรัทธา 
 (ช.-ญ.)รักกันเกลียวกลมสมวงกลมพาผองเราถวนหนาสามัคคี 
 ๕. ศาลาวงกลมสมใจ คลองฤทัยอารมทองปองศรัทธา 

(ช.-ญ.) ถึงยามไกลกันสัมพันธวิญญาณ  ผองเราถวนหนาสามัคคี 

เพลงรั้วแดงกําแพงเหลือง 

คํารอง   :    สมศักดิ์  เทพานนท 
ทํานอง : เอ้ือ  สุนทรสนาน 

   ในรั้วแดงกําแพงเหลือง   
  เหมือนดังเมืองของเราแนบเนาวดวงใจ   
  แหลงนี้มีพระคุณยิ่งใหญ   
  สรางรั้วกําแพงไทยผองเรารักใครบูชา   
   มัฆวานราชดําเนินนี้   
  ทุกถิ่นที่มิมีวันลืมแรมลา   
  เราทุกคนซึ้งในคุณคา   
  สรางสรรคปวงเทวาแข็งแรงแกรงกลาเกินใคร   
   จากไปหรือยังอยู  ไมรูลืมได  สุดแสนอาลัย   
  ถึงตัวไกลแตใจสัมพันธ   
   เคยขอพรไหววอนคารวะ   
  พระปยมหาราชเจาทั่วกัน   
  ในรั้วแดงกําแพงเหลืองก้ัน   
  ศึกษามานานวันของระลึกมั่นไมลืม 



-๒๕๐- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงมนตมัฆวาน 

คํารอง   :    วิชัย  โกกิลกนิษฐ (ครูธาตรี) 
ทํานอง : เอ้ือ  สุนทรสนาน 

         เหลาชายฉกรรจใฝฝนนักรบ 

 ครันครบมุงเพียรเรียนเรื่อยมา 

 รักเปนทหารจึงตองการศึกษา  

 รวมกันมาไมทอใจ 

         จิตใจเราแรงและแฝงความหาญ  

  ไมครานอดทนปนมุงไกล 

  ถึงคราวซัมเมอรเราตองเจอแคไหน  

 หนักเพียงใดใจสูมัน  

         ใฝฝนวันเสารที  

  ชางเปรมฤดีเทียมกัน  

  หางรั้วไปสักวัน  

  กลับมาแจมกันทุกคน 

         รวมนอนและกินถิ่นมัฆวาน  

  สมานผูกพันจนมั่นชนม 

  รักเรียนเรียนรักประจักษใจไดผล 

  ดวยมนตองคมัฆวาน 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๕๑- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงนักรบของชาติ 

คํารอง   :    ศิษยเกา รร.จปร. 
ทํานอง : ดย.ทบ. 

  นักเรียนนายรอย   นักรบของชาติ   

 จิตใจมุงมาด คุมไทยดวยใจอาจหาญ  

  เรายอมพลีใจกาย   ยอมมลายชีวัน 

 ปองกันภัยพาล  แกถิ่นไทย   

  ฝกอบรมจนชํานาญ  ในวิธีการศึกษาใดใด   

 ประสบเหตุการณณรงคจงใจ  ทัพไทยฟนฝา  ปจจาแพพาย   

  เขตแผนดินแดนทอง  วีรชนนองทั้งเนื้อเลือดไทย   

 เผาไทยจึงคงเปนไทย  ไตรรงคคงอยู  คูฟาดินมา   

  นายรอย จปร.  ขอปฏิญาณยึดมั่นในเกียรติวินัยวา   

 กลาหาญชาญชัยรบฟนฝา  ปองกันปจจารักษาแผนดินไทย 

เพลง จปร. เขาชะโงก 
 แดนหนึ่งงามแสนตื่นตา มีปาและโขตเขาโอบเราเปนเงาใจ 

 จปร. ขวัญจอมใจประดับใหเดนหรู อยูเปนคูผองไทย 

  ทางที่สูรั้วแดงเหลือง แลลิ่วเนื่องดวยเงาเหลาไมและเลื่อมลาย 

 ราชาสาวรียไทย  ศาลาวงกลมชัย เรากราบไหวบูชา 

  ศาลเจาพอขุนดาน  มีนานมา  เราบูชาเพื่อพบสบชัย 

 งามมวลหมูอาคาร  งามหมูสนตระการ ริมสระแกว 

  มวลหมูพฤกษาแลลิ่ว เปนทิวดูเลิศแลวละลาน  ไกลสุดตา 

 ถิ่นน้ีคือเขาชะโงกงาม  ยามกอดโอบเราไว  ใหเปนสุขนิรันดร 

 
 
 



-๒๕๒- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงเลือดนักเรียนนายรอย 

  ถิ่นทองแผนดินไทย  หากชาติไหนเขามาดูหมิ่น   
 เราทั้งสิ้นตองสูอยาถอย  เลือดไทยเผาพงษไทยหากชาติไหนเขามาขมขี่   
 พลีชีวิตอุทิศยอมตายเพื่อไทยวัฒนา   
  วีรชนชาติไทย  จิตใจกลาหาญแกรง  ยุทธแยงสู  ปราบศัตรู   
 กูเอาชาติไทยคืน  แผนดินไทยเรามิใหมีใครเขาครอง   
 ผองเราเผาไทยจงไดรวมใจ  ถนอมชาติไวชั่วฟาดินสลาย   
 จงรวมรักสมัครสมานเทิดชูเชิดชาติไทยใหสราญ 
  มาพวกเราพรอมใจ  เพื่อความมีชัยของเรา   

มา ๆ ไว ๆ รวมจิตรวมใจกัน  ชาติ  เกียรติ  วินัย  สูไปดวยใจกลาหาญ   
นั่นคือวิญญาณของเรา 

  พวกเราเหลานักรบ  ทั่วพิภพมิใหใครหมิ่น   
 เราทั้งสิ้นตองสูอยาถอย    เลือดไทยเผาพงษไทย  
 หากชาติไหนเขามาขมขี่  พลีชีวิตอุทิศยอมตายเพื่อไทยวัฒนา 

เรานักเรียนนายรอย  เราอยายอมถอยบุกรุกเขาไป   
เพื่อชิงเอาชัยมาอยาไดรอชา  นักกีฬาของเรา   
ชิงเอาชัยมาอยาไดรอชา  เรานักกีฬา  ดารานายรอย   

 แมนใครเขาขัดขวางตองยับยอย  เพื่อเกียรตินายรอยสูตาย 

เพลงนักรบ  จปร. 
  เผาไทยยิ่งยงจะคงคูฟาอาจินต   แผนดินถิ่นทองผูเปนเจาของคือไทย  

 เลือดและเนื้อพลีไป      ชีวิตมอบใหเทอดเกียรติไทยไปชั่วกาล 

 ลูก จปร.น้ีคือนักรบเกรียงไกร    เลือด จปร.นี้ไซรเคยไหลเนานาน   

 ทอดชีพน้ีวายปราณ      รักษาปณิธาน หนาที่รบเจนจบใจ 

  โอมเดชะพุทธคุณคุมเกลา ผองเราใหแคลวคลาดปราศภัย   

 กราบ…..พระปยมหาราชาขอชัย   ใหปวงขาทั้งผอง 

 เรา จปร.พรั่งพรอมหลอมเลือดเริงรณ  เรา จปร. ทุกคนมั่นหมายใจปอง  

 เลือดนักรบเกริกกอง      พิทักษปกปอง เพื่อพี่นองผองเผาไทย 



-๒๕๓- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงลาแลว จปร. 

คํารอง   :    วิชัย  โกกิลกนิษฐ (ครูธาตรี) 
ทํานอง : เอ้ือ  สุนทรสนาน 

 ลากอนตองจรจากไกล แตตัวจากไปหัวใจไมเลือน 

 เฝาเตือน   ไมเลือนลืมเพื่อนเคยสัมพันธ 

 อาจารยและครูนั้น   เราเฝาใฝฝนนบคุณกันมิคลาย 

  ลาแหลงที่เราชื่นชม ร่ําเรียนอบรมสมเปนชาติชาย 

 แทบตาย   แตกายใจแกรงแรงวิชา 

จนดาวคลอยจากฟา  ดาวที่ใฝหาคลองลงมาสมจินต 

  จําลาอยาราวรอน  ลากอนหอนอนหอกิน 

 ลารั้วงามสนามเลนชิน  โอลาแดนดินถิ่น จปร. 

 พระคุณลนหลอหัวใจ  จากไปแหงใดจดจําไวนานา 

  ลากอนถิ่นมัฆวาน  ถิ่นเคยประทานสําราญอุรา 

 จากมา   ไมลืมจนกวาชีวิตวาย 

 ไมตรีของสหาย  จะไมสลายรักจนตายเหมือนเคย 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  



-๒๕๔- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๕๕- 
 

 คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เอกสารอางอิง 

 ๑. คําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่๓๐/๕๒ ลง ๒๑ เม.ย.๕๒ เรื่อง แกอัตรากองทัพบก 
๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๑) 
 ๒.  ระเบียบกองทัพบก  วาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.
๒๕๔๕ ลง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
 ๓.  ระเบียบกองทัพบก วาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๕ลง ๒๘กันยายน ๒๕๔๕ 
 ๔.  คําสั่งกองทัพบก ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพบก 
พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 ๕.  หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๖.  ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย การศึกษาและการ
ใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๘ ลง ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๗. ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย การคัดเลือกนักเรียน
นายรอยชั้นปที่ ๑ ไปศึกษาตอตางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ ลง ๒๖พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 ๘. ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย การคัดเลือกนักเรียน
นายรอยชั้นปที่ ๕ ไปศึกษาตอตางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๘ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๙.  ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  วาดวยการตัดคะแนนความ
ประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย พ.ศ. ๒๕๕๒ลง ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ 
 ๑๐. ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการตัดคะแนน
ความประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
ลง ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๑๑. ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาวาดวย ระบบเกียรติศักดิ์
ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๑ ลง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
 ๑๒. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯวาดวย ระเบียบปฏิบัติ
ประจําวันของนักเรียนนายรอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 ๑๓. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯ วาดวย ศาลเกียรติศักดิ์
ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๑๔. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯ วาดวย การพิจารณา
นักเรียนนายรอยดีเดน พ.ศ.๒๕๕๗  ลง ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๑๕. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา วาดวย ระเบียบและขอปฏิบัติของนักเรียนนายรอยที่ถูกขัง พ.ศ.๒๕๕๗ 
ลง ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
 ๑๖. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวย ระบบนักเรียน
นายรอยใหม พ.ศ.๒๕๖๒  ลง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ๑๗. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวย ระบบนักเรียน
อาวุโส พ.ศ.๒๕๔๕  ลง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ 
 ๑๘. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  วาดวยนักเรียน
ผูบังคับบัญชาพ.ศ. ๒๕๕๙ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ๑๙. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวย ระบบความ
เหมาะสมในการเปนผูนําทหาร พ.ศ. ๒๕๔๕ ลง ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ 
 ๒๐. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  วาดวย การใชสโมสร
นักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙  ลง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ๒๑. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯ วาดวย การใช
รถจักรยานของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๖๒ ลง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ๒๒. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวย การจัดระเบียบ
ภายในหองนอนของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 
 ๒๓. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา วาดวย การดําเนินกิจกรรมชมรมนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
ลง ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 ๒๔. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวยกองทุน
สงเคราะหนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๐ลง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 ๒๕. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯ  วาดวยกองทุนน้ําใจ
นองพี่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๕๙ลง ๘เมษายน ๒๕๕๙ 
  ๒๖. คําส่ังกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯ ที่ ๓๓/๒๕๖๒ เรื่อง การ
ใชเครื่องมือสื่อสารของนักเรียนนายรอย ลง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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 ๒๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ลง ๗ มีนาคม 
๒๔๗๗  
 ๒๘. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร 
พ.ศ.๒๔๗๗ วาดวย เครื่องแบบทหารทหารบก (ฉบับที่๘๐)ลง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
 ๒๙.ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย การรักษาพยาบาล
นักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๓๓ ลง ๒๔ มกราคม ๒๕๓๓ 
 ๓๐. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวย เงินคาบํารุง
ทั่วไปของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๐ ลง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 ๓๑. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวย การดําเนินงาน
บริหารเงินคาบํารุงทั่วไปของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๐  ลง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 ๓๒. ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย การเลี้ยงดูนักเรียน
นายรอย พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
 ๓๓. คําส่ัง กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค ที่ ๓๐/๒๕๔๕  
ลง ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕  เรื่อง นโยบายการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย 
 ๓๔. คําส่ังทบ.ที่ ๕๒๗/๒๕๖๑ ลง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องใหใชอัตราสิ่ง
อุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม 
และของใชสวนตัว 
 ๓๕. คําส่ัง กระทรวงกลาโหม ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘ เรื่องกําหนดอัตราเงินเดือน
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ลง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  
 ๓๖. อนุมัติ ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทายหนังสือ ฝกพ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
ที่ กห ๐๔๖๐.๔.๑/๑๒๕ ลง ๒๗ ม.ค.๕๙ เรื่อง ขออนุมัติใชเกณฑการคิดอักษรระดับ 
(เกรด) จากคะแนนความประพฤติ นนร. 
 ๓๗. อนุมัติ ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทายหนังสือ ฝยข.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
ที่ กห ๐๔๖๐.๔.๑/-  ลง ๑๕ ม.ค.๕๙ เรื่อง ขออนุมัติเกณฑการทดสอบรางกายในการ
ใหอักษรระดับ นนร. 
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บรรณานุกรม 
 ๑.  กองทัพบก.  ๑๐๐ ป โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ภาค ๑ 
กรุงเทพฯ, หางหุนสวนจํากัด เจ.เอ็น.ที. ๒๕๓๐ 
 ๒.  กองทัพบก.  ๑๐๐ ป โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ภาค ๒-๓
กรุงเทพฯ, หางหุนสวนจํากัด เจ.เอ็น.ที. ๕ ส.ค.๒๕๓๐ หนา ๖๐ 
 ๓.  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใตรมพระบารมีฯ ๑๒๐ ป รร.จปร. 
กรุงเทพฯ ,  โรงพิมพฐานการพิมพ ๒๕๕๐ 
 ๔.  ตราแผนดินไทย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


