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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

 
 

ตอนที่ ๑ 
กลาวทั่วไป 

      ประวัติยอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
      นโยบายการศึกษาของกองทัพบก (เฉพาะโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา) 

      ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
      ภารกิจและการจัด 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ประวตัิยอ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 

 

 
 

 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กําเนิดขึ้นพรอม ๆ กับกรมทหาร

มหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค โดยเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จ      

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได เสด็จขึ้นครองราชย พระองคทรงจัดใหราชบุตรใน  

ตระกูลและบุตรขาราชการที่ เยาววัยรวมกันแลว ฝกวิชาทหารตามยุทธวิธีอยาง       

ใหมขึ้น และเรียกทหารเด็กเหลานั้นวา “ทหารมหาดเล็กไลกา” ทหารมหาดเล็กใน        

ตอนแรกมีประมาณ ๑๒ คน ครั้นตอมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหจัดตั้ ง       

บอดี้การดขึ้น ๒๔ คน โดยทรงเลือกจากมหาดเล็กขาหลวงเดิมที่ เฝาพระฉาก

รักษาการณภายในหองบรรทมของพระองค ทหารมหาดเล็กขาหลวงเดิมในครั้งนั้น  

เรียกกันวา“ทหาร ๒ โหล ” 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 

 
 
 

 

 

 พ.ศ.๒๔๑๓ จัดตั้ ง “ กองทหารมหาดเล็ก ” โดยคัดเลือกบุคคลจาก

มหาดเล็กหลวงไดจํานวน ๗๒ คน และไดรวมทหาร ๒ โหล เขาสมทบอยูในพวก     

ใหมนี้ดวย 

 พ.ศ.๒๔๑๔ เมื่อทรงจัดการทหารมหาดเล็กพอมีหลักฐานเรียบรอยแลว         

จึงโปรดเกลาฯ ขนานนามกองทหารมหาดเล็กนี้วา “กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ 

รักษาพระองค ” 

 พ.ศ.๒๔๑๕ จัดตั้ งโรงเรียนขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก เพื่อสอนวิชา

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เรียกสถานศึกษานี้วา “ คะเด็ตทหารมหาดเล็ก ”      

สวนนักเรียนเรียกวา “ คะเด็ต ” ใชเวลาศึกษา ๒ ป  นักเรียนเหลานี้นอนตามระเบียง     

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดเกลา ฯ  ใหตั้งโรงเรียนสําหรับทหารหนาขึ้น จึงกําเนิด    

“ คะเด็ตทหารหนา”  ขึ้นอีกแหงหนึ่งที่วังสราญรมย  มีนักเรียนจํานวน ๔๐ คน   

เรียกนักเรียนเหลานี้วา “ คะเด็ตทหารหนา ” 

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

ทหารเรือ ๒ กรม เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกวา “ กรมยุทธนาธิการ ” 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๕ สิงหาคม ๒๔๓๐ โปรดเกลา ฯ ใหรวมคะเด็ตทหารมหาดเล็ก คะเด็ตทหาร

หนา นักเรียนแผนที่และสวนที่เปนทหารสก็อต (ทหารมหาดเล็กรุนเยาวสําหรับแห

โสกันต ) เขาดวยกันและใชชื่อรวมวา “ คะเด็ตสกูล ” โดยใชพื้นที่บริเวณหลัง

พระราชวังสราญรมย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จฯ ทรงกระทํา

พิธีเปดโรงเรียนคะเด็ตสกูลและพระราชทานกําเนิดเปน “โรงเรียนทหารสราญรมย”  

ซึ่งในวันนี้ถือเปนวันสําคัญเปนวันพระราชทานกําเนิดแหลงผลิตนายทหารหลักใหแก

กองทัพบก 

๖ ตุลาคม ๒๔๔๐  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหกองโรงเรียนนายสิบมา 

                                                   สมทบอยูในโรงเรียนทหารสราญรมย                     

                                                   ดวย แลวเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมเปน              

                                      “ โรงเรียนสอนวิชาทหารบก ”  

๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๑ จัดตั้ งกรม

เสนาธิการ ใหขึ้นตรงกับกรมยุทธนาธิการ    

และตอมาไดจัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้นตรง 

กับกรมเสนาธิการ โดยใหมีหนาที่อํานวยการสอนแตอยางเดียว และตราขอบังคับใหม

เรียกวา “ขอบังคับโรงเรียนทหารบก” และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน “ โรงเรียน

ทหารบก ” 

      พ.ศ.๒๔๔๕   เนื่องจากโรงเรียนทหารบก 

ที่ตั้งอยูริมวังสราญรมย  ซึ่งใหการศึกษาในระดับชั้น 

ประถมศึกษามีนักเรียนมากขึ้น    ทําใหสถานที่เดิม 

คับแคบลง  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหขยาย 

โรงเรียน  มาตั้งที่ถนนพระราชดําเนินนอก   มีพื้นที่  

๓๐ ไรเศษ และขยายการศึกษาเพิ่มเปนระดับมัธยม 

ศึกษา 

 

    โรงเรียนทหารสราญรมย 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 ๑๑ พ.ย.๒๔๕๑ โรงเรียนนายรอยทหารบกไดรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล    

ประจํากองโรงเรียนนายรอยทหารบกชั้นมัธยมและโรงเรียนนายรอยทหารบกชั้นปฐม 

แสดงวานักเรียนนายรอย ไมเพียงเรียนไดดีเทานั้น ยังเปนนักเรียนที่สามารถออกศึก

สงครามเชนเดียวกับทหารบกทั้งปวงและเปนที่ไววางพระราชหฤทัยของพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
          เครื่องแบบ อาคารโรงเรียน และ ตราประจําโรงเรียน รร.นายรอยชั้นมัธยม 

  

          เครื่องแบบ อาคารโรงเรียน และ ตราประจําโรงเรียน รร.นายรอยชั้นปฐม 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

                  ๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงกระทํา

พิธีเปดโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยมอยางเปนทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พ.ศ.๒๔๖๘ เปนสมัยที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก  ทําใหตองจัดการยาย

โรงเรียนนายรอยทหารบกชั้นปฐมจากบริเวณหลังพระราชวังสราญรมย เขามารวมกันที่

โรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม ถนนพระราชดําเนินนอก เรียกวา “ โรงเรียนนายรอย

ทหารบก ” และใหยกเลิกโรงเรียนนายรอยชั้นปฐมและชั้นมัธยม 

๒๖ มี.ค.๒๔๗๑  พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จพระ

ราชดําเนินพระราชทานกระบี่และ

รางวัลแกนักเรียนนายรอยทหารบก

ที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดทุกคน

เปนครั้งแรก  ตลอดจนถึงรัชกาล

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 และชางอากาศ สําหรับโรงเรียนนายรอยทหารบก 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 ” เขียนเปนอักษรโรมัน

วา “ Chulachomklao Royal Military Academy ” เพื่อเปนอนุสรณและเฉลิม  

พระเกียรติในพระพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงเปนผูกอกําเนิดและดําเนินกิจการเปนประโยชนแก

ประเทศชาติมาดวยดี 

  ธ.ค.๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริ  

ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลายายมาตั้งอยูที่บริเวณเขาชะโงก อําเภอเมือง     

ตอกับอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก พื้นที่ ๒๑,๐๐๐ ไรเศษ 

 

  ภาพวาดโรงเรียนนายรอยปาแดง ตามความทรงจําของนักเรียนนายรอย 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกระทําพิธีวาง    

ศิลาฤกษสถานที่ตั้งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแหงใหม ณ บริเวณเขาชะโงก 

ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 

 ๒๙ ก.ค.๒๕๒๙  เคลื่อนยายนักเรียนนายรอยและขาราชการออกจากที่ตั้ง

เดิมเขาสูโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ณ ที่ตั้งแหงใหม จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
  
 
 

   
 

                      เคลื่อนยายเขาสู  ณ ที่ตั้งแหงใหม จังหวัดนครนายก 
 

   

      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ ฯ วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๕  สิงหาคม ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเปดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ณ ที่ตั้งปจจุบัน จังหวัดนครนายก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
เสด็จ ฯ ทรงเปด เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

คําสั่งกองทัพบก 
ที่ ๔๙/๒๕๕๙ 

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

 
ฯลฯ 

               ใหการศึกษาอบรมแกนักเรียนนายรอย เพื่อสําเร็จเปนนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทัพบก ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ “ความเปนนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้ 
 ๑. เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผูมีลักษณะผูนําที่ดี  มีวินัย        
มีความกลาหาญ เสียสละ รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณในการอุทิศตนเพื่อ
ชาติและประชาชน 
 ๒. มีความรูความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหลาตาง ๆ ทั้งทางเทคนิค
และทางยุทธวิธี สามารถเปนผูนําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหนวย
กําลังรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ 
ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อความเปนทหารอาชีพอยางแทจริง 
 ๔. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจเปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและ
เสริมสรางใหกําลังพลในหนวยงานของตน รวมทั้งมีจิตสํานึกและสัญชาตญาณในการรบ 
 ๕. มีพื้นฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษาในดานวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตร และอักษรศาสตร เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใน
ฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมีพื้นฐานเพียงพอในการชวย 
พัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ 
 ๖. มีความสามารถในการฝกสอนอบรมผูใตบังคับบัญชา 

ฯลฯ 

   สั่ง ณ วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    (ลงชื่อ)  พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท 
          (เฉลิมชัย  สิทธิสาท) 
       ผบ.ทบ. 



-๑๓- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน   
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

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

โดยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดนอมนําพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระ

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

ความวา  

“...การทหารนั้น  ที่จะสําเร็จไปไดก็โดยที่มีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอ
แกการ  ถึงแมวาเราจะมีพลทหารมากมายเทาใดก็ดี แตไมมีผูที่จะควบคุมทหาร
เหลานั้นเขาสนามรบ  ทหารเหลานั้นก็ไมสามารถจะไดไชยชํานะแกขาศึกไดเลย  
ยอมตองอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู แลมีสติปญญา สามารถที่จะไปสูไชยชํานะได  
แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปกติ  ก็นายทหารนั้นจะไดมาจากไหนเลา ก็ตองได
จากโรงเรียนนายรอยคือจากพวกเจานี้เอง เพราะฉนั้นเจาทั้งหลายจงตั้งใจอุตสาหะ  
พยายามในการเลาเรียนวิชาของตนใหดีเถิด  เตรียมการที่จะทํานาที่ซึ่งสําคัญที่สุด  
ซึ่งถาพูดในทางทําการใหแกเจาแผนดินก็เปนการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่ง
กวาอยางอื่น คือ นาที่ปองกันความอิศระภาพของบานเกิดเมืองนอนของเรา... 

สรุปความวาการสรางนายทหารที่มีความรูและสติปญญาใหสามารถควบคุม

บังคับบัญชาในเวลาปกติและสงคราม เพื่อปองกันอธิปไตยของบานเมือง เปนแนวทาง
กําหนดปรัชญาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดังนี้คือ 

“ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่สรางผูนําใหมีความรู มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
และอุดมการณความรักชาติ” 

ซึ่งกําลังพลทุกคนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยอมรับหลักการและ

ความเชื่อในปรัชญาที่ใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดความราบรื่นในการ
ทํางานรวมกัน และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และพันธกิจที่กําหนดไว 



-๑๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  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
สัญญาบัตรในเหลาน้ัน ๆ ได 
  ๓.๔ ดําเนินการใหการศึกษาภาควิชาการขั้นอุดมศึกษาแกนักเรียนนายรอย
ตามหลักสูตร 



-๑๕- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 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  ตามนโยบายที่
ไดรับมอบ  
  ๔.๑.๒  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 
 กองบัญชาการ   มีหนวยขึ้นตรง คือ แผนกธุรการ กองกําลังพล        
กองยุทธการและการขาว กองสงกําลังบํารุง กองกิจการพลเรือน (จัดตั้งเพิ่มเติมจาก
กองทัพบกกําหนดเพื่อปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนของโรงเรียน) กองสถิติและ
ทะเบียนประวัติ แผนกโครงการและงบประมาณ  แผนกการเงิน แผนกหองสมุดและ
พิพิธภัณฑ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพันทหารราบ 
 ๔.๒ สวนการศึกษา  มีหนาที่    
                        ๔.๒.๑ ใหการศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา 
  ๔.๒.๒ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 
                สวนการศึกษา มีหนวยขึ้นตรง คือ กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 
กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร กองวิชาเคมี กองวิชาประวัติศาสตร กองวิชาฟสิกส 
กองวิชาอักษรศาสตร กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร กองวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
และกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

รร.จปร. 

สวนบริการ กรม นนร.รอ. สวนวิชาทหาร สวนการศึกษา  กองบัญชาการ   โรงพยาบาล 



-๑๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๔.๓ สวนวิชาทหาร มีหนาที่ 
  ๔.๓.๑ ฝกสอนวิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธี และเทคนิคของ
เหลาตาง ๆ การฝกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ และ
การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก การยุทธภายใตสภาพพิเศษ และการสงครามนอกแบบ  
สวนวิชาทหาร มีหนวยขึ้นตรง 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    
พลศึกษา กองจิตวิทยาและการนําทหาร กองพันนักเรียนนายรอย และหมวดดุริยางค 

ผังการจัด 
 
 
 
 
  
 
 
 

กองบังคับการ  มีหนาที่ 
             - บังคับบัญชา บริหารงานและรับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของกรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค  ใหเปนไปตามภารกิจและหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กําหนดนโยบายในการดําเนินงานทั้งปวงของ กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
ประสานงานและกํากับดูแลงานธุรการสวัสดิการโดยทั่วไป  
              - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่ 

  
 

กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

 กองพันนักเรียนนายรอย กองจิตวิทยาและการนําทหาร 

หมวดดุริยางค กองการพลศึกษา กองบังคับการ 
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กองการพลศึกษา มีหนาที่ 
 - ฝกศึกษาแกนักเรียนนายรอย ในวิชาพลศึกษา ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติตาม
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
 - เสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจใหแข็งแกรง เปนนักสู          
ที่มีระเบียบวินัย พลานามัยสมบูรณ มีจิตใจเปนนักกีฬา มีคุณสมบัติและบุคลิกลักษณะ
ในการเปนผูนําทางการกีฬา 
 - มีความรูซาบซึ้งในคุณคาของกิจกรรมทางการกีฬา ถึงขั้นสามารถ
อํานวยการฝกพลศึกษา จัดการแขงขันและเปนกรรมการตัดสินกีฬาได 

กองจิตวิทยาและการนําทหาร มีหนาที่  
 - ใหความรูจิตวิทยาขั้นมูลฐาน ใหรูคุณคาผูนํา หลักการและเทคนิคในการ
นําทหาร รูวิชาครูทหาร ตลอดจนการประเมินคาความเหมาะสมในการเปนทหาร    
โดยดําเนินการตามระบบความเหมาะสมในการเปนทหาร 
 - 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 การสรรพาวุธ การขนสง การสวัสดิการ การสื่อสาร การผลิตและซอม
สรางสิ่งอุปกรณประจําหนวย และการพิมพ ตลอดจนการบริการแรงงานและบริการ  
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบ สวนบริการมีหนวยขึ้นตรง คือ แผนกธุรการ กองพลาธิการ   
กองยุทธโยธา กองสนับสนุนการฝกศึกษา แผนกสวัสดิการ แผนกสรรพาวุธ แผนก
ขนสง แผนกสื่อสาร และโรงพิมพ 
  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 กองอํานวยการ กองตรวจโรคผูปวยนอก  
กองอายุรกรรม กองศัลยกรรมและสูตินรีเวชกรรม กองทันตกรรม แผนกรังสีกรรม 
แผนกเภสัชกรรม แผนกพยาบาล แผนกเวชกรรมปองกัน แผนกพยาธิวิทยา แผนก       
สงกําลังและบริการ 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 ตามขอบังคับกระทรวง 
กลาโหม วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
  ๘.๒ บุคคลที่สมัครเขาเปนนักเรียนนายรอย ใหถือวาเปนผูที่รองขอ
เขารับราชการทหารกองประจําการ ตามกฎกระทรวงออกตามในกฎหมาย วาดวย การ
รับราชการทหาร 
  ๘.๓ นักเรียนนายรอยจะตองปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ คําสั่ง แบบ 
ธรรมเนียมของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กับจะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร ทั้งยังตองปฏิบัติตามกฎหมาย
อีกดวย 
  ๘.๔ นักเรียนนายรอยจะตองรับการฝกศึกษาและอบรม ตามระเบียบ
และหลักสูตรที่ทางราชการกําหนดโดยเครงครัด 
  ๘.๕ นักเรียนนายรอยมีสิทธิไดรับเงินเดือน การเลี้ยงดู  การรับสิ่ง
อุปกรณตาง ๆ การรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกําหนดตลอด 
เวลาที่เปนนักเรียนนายรอย 

ฯลฯ 
หมวด ๓   

การศึกษาของนักเรียนนายรอย 
 ขอ ๑๒ การเรียนซ้ําชั้น นักเรียนนายรอยผูที่ไมมีสิทธิเลื่อนชั้นในกรณีที่ไม
ผานการศึกษาในปการศึกษาน้ัน 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

ราชการกําหนดในขณะดํารงตําแหนงนั้น 

หมวด ๕    
ระบบเกียรติศักดิ ์

 ขอ ๑๗ นักเรียนนายรอยจักตองธํารงไวซึ่งเกียรติศักดิ์ของทหาร โดยประพฤติ

ตนเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตและมีหิริโอตัปปะ ในอันที่จะไมกลาวคําเท็จ ไมทุจริต     

ไมขโมย 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   

หากปรากฏวานักเรียนนายรอยผูใดไมปรับปรุงตัวใหดีขึ้นถึงมาตรฐานที่ตองการ ให

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาพิจารณา ใหถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียน
นายรอย ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

หมวด ๗   
คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ 

 ขอ ๑๙ เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชา และการฝกอบรมบมนิสัย อุปนิสัย 

และความมีระเบียบวินัยใหเปนนักเรียนนายรอย ซึ่งอยูในมาตรฐานอันเหมาะสมที่จะ
เปนนายทหารที่ดีในอนาคต จึงกําหนดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑเปนหลัก

ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑๙.๑  นักเรียนนายรอยมีคะแนนความประพฤติในรอบปการศึกษา

คนละ ๒๐๐ คะแนน การกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด การตัดคะแนนความ

ประพฤติในรอบปการศึกษา ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
  ๑๙.๒ ผลการตัดคะแนนความประพฤติ 

      ๑๙.๒.๑ นักเรียนนายรอยผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน
รอยละ ๖๐ หรือ ๑๒๐ คะแนน หากสอบไดใหถือวาสอบตกซ้ําช้ัน หากสอบตกซ้ําชั้นให

ถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย  

      ๑๙.๒.๒ นักเรียนนายรอยผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 
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 

       ๒๐.๑.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ ไดรับเหรียญทองคํา 

       ๒๐.๑.๒ รางวัลการศึกษาดีมาก ไดรับเหรียญเงิน 
    ๒๐.๒  รางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 

       ๒๐.๒.๑ รางวัลสําหรับผูที่มีผลการศึกษาวิชาทหารเปน
อันดับ ๑ ตลอดหลักสูตรการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 

       ๒๐.๒.๒ รางวัลสําหรับผูที่มีการศึกษาเปนอันดับ ๑ ของแตละ

สาขาวิชา ตลอดหลักสูตรการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
    ๒๐.๓ รางวัลปริญญาตรี เกียรตินิยม 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 ประพฤติเสื่อมเสียแกตนเองหรือ 

ทางราชการอยางรายแรงจนโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเห็นสมควรไลออก 

   ๒๓.๒ ใหออก 
     ๒๓.๒.๑ นักเรียนนายรอยจะถูกใหออก เนื่องจาก 

       ๒๓.๒.๑.๑ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตามขอ 

๑๙.๒ 
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       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 

โรค ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได  ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย

วาดวยการรับราชการทหาร 
       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  ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

เปนผูสั่งใหออก 

     ๒๓.๓  ลาออก 
     ๒๓.๓.๑ การลาออกถือวาสมบูรณเมื่อผูปกครองและ       

ผูรับรองยินยอมเปนลายลักษณอักษร 
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                     *๒๓.๓.๒ ลาออกโดยทางราชการไมเห็นชอบ เมื่อผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับเหตุผลในการลาออก 
นักเรียนนายรอยผูนั้นหรือผูปกครองหรือผูรับรองทั้งหมดหรือแตละคน จะตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกทางราชการตามจํานวนปการศึกษาที่เขาเปนนักเรียน
นายรอย ในกรณีที่มีการเรียนซ้ําชั้นใหรวมถึงปที่ซ้ําชั้นนั้นดวย เปนเงินปละหนึ่งแสน
บาท เศษของปคิดเทียบตามสัดสวน ถาเปนเศษปแรกที่รับมาจากนักเรียนเตรียมทหาร
ใหคิดเต็มป เปนเงินจํานวนหนึ่งแสนบาท แลวจึงขออนุมัติใหลาออกได 
        ๒๓.๓.๓ เมื่อผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
พิจารณาแลวเห็นดวยกับเหตุผลที่ลาออก ก็ใหลาออกไดโดยไมเรียกคาเสียหาย ตามขอ 
๒๓.๓.๒ 
       ๒๓.๓.๔ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เปนผูอนุมัติใหลาออก 
     ๒๓.๔ ถึงแกกรรม 
 *ขอ ๒๔  นักเรียนนายรอยที่ถูกถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียน    
นายรอย ตามขอ ๒๓.๑ หรือขอ ๒๓.๒ นักเรียนนายรอยผูนั้นหรือผูปกครองหรือ        
ผูรับรองทั้งหมดหรือแตละคน ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกทางราชการตามจํานวน              
จํานวนปการศึกษาที่เขาเปนนักเรียนนายรอย ในกรณีที่มีการเรียนซ้ําชั้นใหรวมถึงปที่
ซ้ําชั้นน้ันดวย เปนเงินปละหนึ่งแสนบาท เศษของปคิดเทียบตามสัดสวน ถาเปนเศษป
แรกที่รับมาจากนักเรียนเตรียมทหารใหคิดเต็มป เปนเงินจํานวนหนึ่งแสนบาท เวนแต
กรณีที่ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เห็นสมควรไมตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหาย 
 ขอ ๒๕  เมื่อไดถอนทะเบียนนักเรียนนายรอยผูใดไปแลว มิใหโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา รับผูนั้นกลับเขาเปนนักเรียนนายรอยอีก 
 ขอ ๒๖ นักเรียนนายรอยผูใดถูกถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียน  
นายรอย เพราะเหตุใดก็ตาม ซึ่งมิใชการปลดพนราชการทหาร ถานักเรียนนายรอยผูนั้น
ไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการแลว แตยังรับราชการไมครบกําหนด ตามกฎหมาย 
วาดวยการรับราชการทหาร ใหผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สงตัว    
ผูนั้นไปรับราชการใน กรม กองทหาร จนกวาจะครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนตอไป 

* ขอ ๒๓.๓.๒ และขอ ๒๔  แกไขโดยระเบียบกองทัพบก วาดวย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ 



-๒๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๒๗ นักเรียนนายรอยซึ่งตองพนสภาพความเปนนักเรียนนายรอยดวยการ
ใหออก ตามขอ ๒๓.๒.๑.๒ และขอ ๒๓.๒.๑.๓ หรือลาออก ตามขอ ๒๓.๓ หากทาง
ราชการเห็นสมควรใหกลับเขารับราชการตามขอเสนอของโรงเรียนนายรอย          
พระจุลจอมเกลา 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  ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย      
พระจุลจอมเกลา เห็นสมควรใหกลับเขารับการศึกษาใหมตอไป 
  ๒๙.๒ ถาไมอาจรักษาใหหายไดภายใน ๑ ป หรือปวยเปนโรค        
ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร ก็ใหถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

หมวด ๑๑ 
การสําเร็จการศึกษาของนักเรียนนายรอย 

  ขอ ๓๑ นักเรียนนายรอยที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีคุณสมบัติ 
ตามเกณฑที่กําหนด จะไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 
 ขอ ๓๒ นักเรียนนายรอยที่สอบไดชั้นปที่ ๓ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ       
ที่กําหนดจะไดรับประกาศนียบัตร เมื่อจําเปนที่จะตองพนสภาพจากความเปนนักเรียน
นายรอย  
 ขอ ๓๓ การเลือกเหลาและการเลือกที่อยู ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่  โรงเรียน
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 และบรรจุเขา         
รับราชการตามความตองการของทางราชการเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของ
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 โดยทางราชการจะ  
คืนเงินจํานวนนี้ เมื่อนักเรียนนายรอยผูน้ันพนสภาพจากความเปนนักเรียนนายรอย 
 ขอ ๓๖ คาบํารุงทั่วไป นักเรียนนายรอยจะตองเสียคาบํารุงกิจการภายใน
โรงเรียนที่นักเรียนไดใชประโยชนตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
 ขอ ๓๗ คาเสียหายเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณการศึกษา ตํารา และสิ่งของซึ่งทาง
ราชการจายใหนักเรียนนายรอยยืมเพื่อใชการศึกษา เมื่อนักเรียนนายรอยหมดความ
จําเปนที่จะตองใชแลวใหนําสงคืน หากทําสูญหายหรือเสียหายจะตองชดใชเงินตาม
ราคาที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
 ขอ ๓๘ การเรียกคืนสิ่งของและอุปกรณการศึกษา เมื่อพนสภาพจากความ
เปนนักเรียนนายรอย  ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเรียกคืนสิ่งของอุปกรณ
การศึกษาและทรัพยสินของทางราชการที่ยังไมหมดอายุ ถาไมสามารถสงคืนให
ครบถวน   นักเรียนนายรอยผูนั้น หรือผูปกครอง หรือผูรับรองทั้งหมด หรือแตละคน 
จะตองชดใชเงินแกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เทากับราคาสิ่งของที่ขาดจํานวนไปนั้น 
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 ขอ ๓๙ สิ่งของที่นักเรียนนายรอยจะตองจัดหาเอง นอกจากที่ทางราชการ   
ไดจายให นักเรียนนายรอยมีหนาที่จัดหาสิ่งของเครื่องใชเพิ่มขึ้นเอง ตามที่โรงเรียน    
นายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด      
 ขอ ๔๐ การแตงตั้งและบรรจุเจาหนาที่ตาง ๆ  ในโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งปฏิบัติหนาที่ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย จะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาหรือสถาบันการศึกษาวิชา   
ทหาร 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     
       หลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.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 
  ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการตัด  
           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 และใน         
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนไปตาม 

การจัดหนวย 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 ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  

                            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 เปนผูช วย

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

 

ภาควิชาการ 
๑.  ความรูพื้นฐานที่สําคัญสําหรับคุณลักษณะทีต่องการ : ความรูทั่วไป  

                ๑.๑  ดานภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อฝกใหสามารถสื่อ
ความหมายไดอยางชัดเจนทั้งดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร สามารถแถลงความ
คิดเห็นตางๆ ไดอยางเฉลียวฉลาด และสามารถติดตอสังสรรคกับบุคคลทั่วไปได 
 ๑.๒ ดานสังคมศาสตร ไดแก วิชากฎหมาย ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร 
การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมทั้งพื้นฐานอารยธรรมไทย เพื่อใหมี
ความเขาใจในประชาชน หนาที่และบทบาทของทหารในสังคมระบอบประชาธิปไตย 
และรอบรูถึงปญหาที่ประเทศชาติกําลังเผชิญอยู 
 ๑.๓ วิทยาศาสตรพื้นฐาน เพื่อฝกใหนําไปใชความคิดและพูดไดอยาง
ถูกตอง สามารถหาเหตุผลและเขาใจ สอบสวน วิเคราะห และนําไปใชประโยชนใน
การศึกษาวิชาการขั้นสูงตอไป 

 ๑.๔ พลศึกษา เพื่อใหรูหลักการเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย และการกีฬา 
สามารถพัฒนาความแข็งแรงของรางกายและความสามารถในทางกีฬาใหแกตนเอง และ
สามารถพัฒนาสมรรถภาพรางกายและกิจกรรมกีฬาใหแกกําลังพลในหนวยของตนได 

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

 ๒.๑  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มี ๕ สาขาสิชา 
  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 เพื่อใหนักเรียนนายรอยมีโอกาสเลือกศึกษาเพิ่มเติม    
ตามที่สนใจ 

ภาควิชาทหาร 

๑. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
     ๑.๑  เพื่อใหนักเรียนนายรอยมีความรูวิชาทหาร ความสามารถเปนผูนํา

หนวยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ๑.๒ เพื่อใหนักเรียนนายรอย มีความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือกรับราชการ

อยางกวาง ๆ ที่จําเปนตอการรับราชการในชวงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาตอ
เพิ่มเติมจากโรงเรียนของเหลาสายวิทยาการ 

๒.  แนวทางการจัดการฝกศึกษา 
    จัดใหมีการศึกษาวิชาทหารในภาคการศึกษาและการฝกภาคสนามของ

นักเรียนนายรอยแตละชั้นป เปนวิชาพื้นฐานบังคับที่นักเรียนนายรอยทุกคนตองเขารับ

การศึกษา โดยกําหนดความมุงหมายในการฝกและศึกษา ดังนี้  
 ๒.๑ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑  ฝกและศึกษาวิชาทหารเบื้องตนในระดับ

บุคคล ความมุงหมายเพื่อสรางขีดความสามารถเปนบุคคล 
 ๒.๒ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๒ ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับหัวหนา

ชุดยิงและผูบังคับหมู ความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยทหาร

ระดับหัวหนาชุดยิงและผูบังคับหมูปนเล็ก และเพิ่มเติมดวยความรูของทหารปนใหญ
สนามและทหารปนใหญตอสูอากาศยาน 
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 ๒.๓ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๓  ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับผูบังคับ

หมวด ความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยระดับหมวด 
วิทยาการแขนงอ่ืน ๆ และความรูที่จําเปนในการปฏิบัติการทางทหาร 
 ๒.๔ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔  ฝกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จําเปน
สําหรับผูนําหนวยและวิทยาการแขนงอ่ืน ๆ ความมุงหมายเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเหลา
สนับสนุนการชวยรบ 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 จิตวิทยาและการ
นําทหาร พลศึกษา วิชาทหารเบื้องตน ทั้งในระหวางภาคการศึกษาและภาคฝก        
ซึ่งสอดแทรกอยูตลอดเวลา ดวยระเบียบปฏิบัติประจํา ระบบตาง ๆ เชน ระบบนักเรียน
ใหม ระบบนักเรียนอาวุโส ระบบเกียรติศักดิ์ เปนตน  อีกทั้งกิจกรรมเสริมสราง
คุณลักษณะผูนํา เพื่อพัฒนาในความสามารถในการใชจิตวิทยาในการเปนผูนําและ
ความสามารถในการเปนครูทหาร มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สามารถ
ตัดสินใจไดอยางเด็ดเดี่ยวในภาวะคับขัน มีพื้นฐานของการดํารงความตอเนื่อง ในการ
พัฒนาในฐานะผูนําองคกรทางทหาร มีความมุงมั่นตอความรับผิดชอบตามภาวะผูนํา    
ที่สูงขึ้น เปนผูมีมารยาท รูกาลเทศะ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในคุณคาที่
สําคัญของทหารอาชีพ 

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  เปนวิชาที่ทําการฝก-
ศึกษาตามหลักสูตร คิดเปนหนวยกิต บังคับศึกษาจํานวน ๙ หนวยกิต จัดการศึกษาใน
ภาคการศึกษา โดยกองจิตวิทยาและการนําทหาร กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
        ๒.๒ หมวดวิชาพลศึกษา  เปนวิชาที่ทําการฝก-ศึกษา ตามหลักสูตร
คิดเปนหนวยกิต บังคับศึกษา จํานวน ๑๐ หนวยกิตและ จัดการศึกษาในภาคการศึกษา 
โดยกองการพลศึกษา กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 
          ๒.๓ หมวดวิชาการปกครองบังคับบัญชา เปนวิชาที่ฝก-ศึกษาเพิ่มเติม 
จากหลักสูตร โดยสอดแทรกอยูในระหวางภาคการศึกษา ภาคการฝก และในหวงปด
ภาคการศึกษา กําหนดเปนชั่วโมงที่นักเรียนนายรอยตองเขารับการฝก-ศึกษาในแตละป
การศึกษาไมนอยกวา ๑๖๖ ชั่วโมง ดําเนินการจัดการฝก-ศึกษา 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.  แนวทางการจัดการศึกษาแตละชั้นป  
  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 3102 จิตวิทยาสังคม       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 5009 พลศึกษา 9            PE 5010 พลศึกษา 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 ตอไปนี้ 
   ๖.๑ นักเรียนนายรอยทุกนายตองศึกษารายวิชาที่กําหนดไว ในแนวทาง
การศึกษาของแตละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๖.๒ นักเรียนนายรอยที่ศึกษาผานเกณฑที่กําหนดครบทุกรายวิชา 
ตลอดปการศึกษาและไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาเกณฑที่กําหนด จะได
เลื่อนชั้นสูงขึ้น 

๖.๓ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษารายวิชาใด ไมผานเกณฑ          
ที่กําหนด สามารถขอสอบปรับอักษรระดับไดในเวลาที่กําหนด 
 ขอ ๗ การจัดภาคการศึกษา ใหกระทําดังนี้ 
  ๗.๑ ภาคการศึกษา แบงเปนภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ 
โดยแตละภาคการศึกษา มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

๗.๒  ภาคการฝก มีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห หรือมีชั่วโมงการฝก
รวมเทียบเทา ๘ สัปดาห 
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 ขอ ๘  การนับหนวยกิตใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 
 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 โดยยึดถือวิธีการนับหนวยกิตจากระยะเวลาไม
นอยกวา ๑๕ สัปดาห เปนหลัก 
 ขอ ๙ การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนน
เฉลี่ย ใหกระทําดังตอไปนี้ 
   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
เฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในปการศึกษาน้ัน 
  ๙.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนน
เฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในปการศึกษาน้ัน 
  ๙.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณ
จากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาตั้งแตเริ่มตนการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวด ๒ 
การจัดการศึกษา 

 ขอ ๑๐ ในดานการบริหารการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบบริหาร
การศึกษาตามระบบและหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหไดมาตรฐาน 
โดยใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 

 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  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ
สวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค ที่รับผิดชอบรายวิชาน้ัน  

 ๑๐.๔ การจัดนักเรียนนายรอยเขาชั้นเรียนเพื่อทําการฝก ศึกษา 
และอบรม จะตองดําเนินการใหเปนไปตามเวลาที่ไดกําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา 
และอบรม ประจําวันอยางเครงครัด 
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 ๑๐.๕ การตรวจโรคประจําวันตามปกติของนักเรียนนายรอย      
ใหดําเนินการกอนหรือหลังตารางการฝก ศึกษา และอบรม ตามหลักสูตรของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา  

 ๑๐.๖ การนํานักเรียนนายรอยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ 
สมควรกระทําในสัปดาหการดูงานที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษาประจําป ของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๑๐.๗ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ใหแกนักเรียนนายรอย หรือการ
นํานักเรียนนายรอยไปรวมในกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่มีผลเสียตอเวลาการฝก ศึกษา และ
อบรมของนักเรียนนายรอย จะกระทําไดตอเมื่อมีความจําเปนที่สําคัญและเรงดวน ให
อยูในดุลยพินิจของผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และใหหนวยงานที่
รับผิดชอบจัดเวลาการฝก ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมใหแกนักเรียนนายรอย 

 ๑๐.๘ การจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ใหแกนักเรียนนายรอยหรือการ
นํานักเรียนนายรอยไปรวมกิจกรรมพิเศษตาง ๆ กอนการสอบประจําภาคการศึกษา
หนึ่งสัปดาห และในระหวางการสอบประจําภาคการศึกษา จะกระทําไดตอเมื่อ มีความ
จําเปนที่สําคัญและเรงดวน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา และใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดเวลาการฝก ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม
ใหแกนักเรียนนายรอย 
 ขอ ๑๑  ในดานการใหการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการให
เปนไปตามระบบการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่
กําหนดไวอยางเครงครัด โดยใหยึดถือแนวทางตอไปน้ี 

 ๑๑.๑ จัด เตรี ยมตําร าและอุปกรณการสอน รวมทั้ งจั ดทํ า
กําหนดการสอน ตารางสอน ตารางการฝก ศึกษา และอบรม ที่สอดคลองกับหลักสูตร
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในสวนที่รับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุก
รายวิชา ใหแลวเสร็จกอนเปดภาคการศึกษา 

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

 ๑๒.๑ ใหนักเรียนนายรอยทุกนาย เขารับการฝก ศึกษา และอบรม
ตรงตามเวลาที่กําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม 

 ๑๒.๒ ใหนักเรียนนายรอยทุกนายมีชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรม 
อยางนอยรอยละ ๘๐ ของจํานวนชั่วโมงในแตละรายวิชาที่ไดกําหนดไวในตารางการฝก 
ศึกษา และอบรม 

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

 ๑๒.๔ การนับชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรม ตามขอ ๑๒.๒     
ใหนับตามจํานวนชั่วโมงที่นักเรียนนายรอยไดฝก 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  คะแนนจาก
การสอบโดยอาจารยตองไมเกินหนึ่งในหาของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
      ๑๓.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากที่ได
ศึกษาตามบทเรียนไปไดระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติใหมีการสอบระหวางภาคการศึกษา
อยางนอยหนึ่งครั้งในหน่ึงภาคการศึกษา และกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบการ
สอนรายวิชาน้ัน คะแนนจากการสอบระหวางภาคการศึกษา ตองไมเกินสองในหาของ
คะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
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    ๑๓.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากที่ได
ศึกษาบทเรียนจนจบภาคการศึกษา และกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
สอนรายวิชาน้ัน  คะแนนจากการสอบประจําภาคการศึกษาตองไมต่ํากวาสองในหาของ
คะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
 ขอ ๑๔ นักเรียนนายรอยที่มิไดเขาสอบตามกําหนด จะตองเสนอรายงานแจง 
วัน เวลา และรายวิชาที่มิได เขาสอบตามกําหนด พรอมดวยเหตุผลและหลักฐาน
ประกอบตออาจารยผูสอนภายในหาวันทําการ นับตอจากวันที่สอบวิชานั้น เพื่อขอรับ
การอนุมัติใหสอบในวิชาที่มิไดเขาสอบตามกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาขาดสอบ และไดรับ
คะแนนเปนศูนยจากการสอบครั้งนั้น 
 ขอ ๑๕   การอนุมัติใหนักเรียนนายรอยที่ไมไดเขาสอบตามกําหนด ไดมีสิทธิ
สอบ ใหกระทําดังนี้ 

 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 นับจากวันสุดทายของการสอบ
ประจําภาคการศึกษานั้น หากนักเรียนนายรอยมีขอสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลการตรวจขอสอบ 
สามารถขอดูใบตอบปญหาของตนจากอาจารยผูสอนไดทันทีที่ไดรับทราบคะแนน 
 ขอ ๑๗   การรายงานผลการสอบ ใหกระทําดังนี้ 

  ๑๗.๑ การสอบโดยอาจารย ใหอาจารยผูสอนจัดทําบัญชีรวบรวม
คะแนนจากการสอบโดยอาจารยทุกครั้งเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
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 ๑๗.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนรายงานผล
การสอบในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารยและ
การสอบระหวางภาคการศึกษาที่มีอยูจนถึงขณะนั้นทั้งหมดผานหนวยงานที่ตนสังกัดอยู
ไปยังสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค เพื่อให
นักเรียนนายรอยไดทราบสถานภาพการศึกษาของตนเองในรายวิชานั้น โดยประกาศให
ทราบภายในหาวันทําการ นับจากวันที่มีการสอบ 

 ๑๗.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนรายงานผล
การสอบในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย     
การสอบระหวางภาคการศึกษาและการสอบประจําภาคการศึกษารวมกันตลอด      
ภาคการศึกษา ผานหนวยงานที่ตนสังกัดอยู ไปยังสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือ
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค เพื่อสงตอไปยังแผนกสถิติและประเมินผล    
ภายในสามวันทําการ นับจากวันที่มีการสอบ 

 ๑๗.๔ การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับและระดับ
คะแนนเฉลี่ย ประจําภาคการศึกษา ใหกองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาเปนผูดําเนินการภายในสองวันทําการ 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 หลังภาคการศึกษานั้น ๆ  
   ๑๘.๕ การสอบปรับอักษรระดับครั้ งที่  ๒ หลังภาคการฝก มี
ระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห เปนชวงปดภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับนักเรียน    
นายรอยที่สอบผานเกณฑที่กําหนดทุกรายวิชาและสอบผานวิชาทหารในภาคการฝก 
หรือเปนชวงปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ สําหรับนักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาไมผาน
เกณฑที่กําหนดทั้งปการศึกษา หรือเปนชวงปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
สําหรับนักเรียนนายรอยที่ไมผานวิชาทหารในภาคการฝก ยกเวนนักเรียนนายรอยชั้นป
ที่ ๕ ซึ่งเปนชั้นสูงสุดของหลักสูตร ใหดําเนินการสอบภายใน ๒ สัปดาห หลังจากสอบ
ปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ของภาคการศึกษาที่ ๒ 
   ๑๘.๖ นักเรียนนายรอยที่ไดเสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไวแลว 
จะตองศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสอบปรับอักษรระดับ โดยใหสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร 
หรือกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค จัดการสอนทบทวนใหกอนการสอบปรับ
อักษรระดับ 

 ขอ ๑๙  การเลื่อนชั้นปการศึกษา นักเรียนนายรอยจะไดรับการพิจารณาให
เลื่อนชั้นปการศึกษาสูงขึ้น โดยจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

 ๑๙.๑ สอบผานทุกรายวิชาที่ไดกําหนดไวในแนวทางการศึกษาของแต
ละชั้นปการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยที่ไมมีผล
การศึกษารายวิชาใดไดอักษรระดับ F และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในช้ันปตาง 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 
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   ๑๙.๓ ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินรอยละ ๖๐ ในแตละป
การศึกษา 
 ขอ ๒๐ นักเรียนนายรอยที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ ๑๙ หลังจากสอบ
ปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ แลว  จะตองเรียนซํ้าชั้นในปการศึกษาเดิม และหากเคยเรียน
ซ้ําชั้นในปการศึกษาเดิมมากอน ใหถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนนายรอย  
 ขอ ๒๑ นักเรียนนายรอยที่เรียนซ้ํา 
   ๒๑.๑ สามารถของดเรียนซํ้าในรายวิชาที่สอบไดอักษรระดับ B ขึ้นไป 
ยกเวนวิชาทหารในภาคการฝก 

 ๒๑.๒ ตองเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีอักษรระดับต่ํากวา B ทั้งหมด ตาม
ตารางการศึกษาปกติ และใหถือเสมือนวายังมิเคยไดรับการศึกษาในรายวิชานั้นมากอน 
ยกเวนกรณีตามขอ ๒๑.๑ และในเวลาวางที่เหลือใหสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือ
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค จัดการสอนในรายวิชาที่เห็นวาเหมาะสม 

 ๒๑.๓ ในแตละภาคการศึกษา ตองเขารับการศึกษาในรายวิชาที่เปด
ทําการสอนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

 ๒๑.๔ ตองเขารับการฝกภาคสนามในทุกภาคการฝกตามระยะเวลาที่
กําหนด สําหรับวิชาที่จะทําการฝก ใหสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
กําหนดใหเหมาะสมตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ขอ ๒๒ การศึกษาไมสมบูรณ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาไมสมบูรณใน
บางรายวิชาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ใหบันทึกผลการศึกษารายวิชาน้ันๆ ดวยอักษรระดับ I 
และดําเนินการทําใหการศึกษาสมบูรณ พรอมทั้งเปลี่ยนอักษรระดับ I เปนอักษรระดับ
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 เปนการบันทึกผลการศึกษาที่
นักเรียนนายรอยไดรับกอนสอบปรับอักษรระดับ 
  ๒๔.๒ การบันทึกผลการศึกษาครั้ งสุดทาย เปนการบันทึกผล
การศึกษาที่นักเรียนนายรอยไดรับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 
 ขอ ๒๕  ผลการศึกษาครั้งแรกในขอ ๒๔.๑ ใหใชในการพิจารณาเพื่อสิทธิ  
ตาง ๆ เชน การจัดตอนเรียน การใหรางวัล การแตงตั้งหัวหนาตอน การไปศึกษาตอ
ตางประเทศ การเลือกสาขาวิชาเรียน การแตงตั้งนักเรียนผูบังคับบัญชา 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) สูงกวา เปนลําดับกอนผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 

 ๒๗.๒ ถามีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากัน ใหจัดผูที่ไดรับอักษรระดับ A    
ที่มีหนวยกิตรวมมากกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ A ที่มีหนวยกิตรวม   
นอยกวา 

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

 ๒๗.๔ ถาไดรับอักษรระดับ D ที่มีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดผูไดรับ
อักษรระดับ F ที่มีหนวยกิตรวมนอยกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ F ที่มี
หนวยกิตรวมมากกวา 
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 ๒๗.๕ ถาไดอักษรระดับ F ที่มีหนวยกิตรวมเทากันใหจัดไวในลําดับ
เดียวกัน 

 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 ในปการศึกษาน้ัน ตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย
การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย  โดยใหมีรางวัล
การศึกษา ๒ ประเภท ไดแก รางวัลการศึกษาทางวิชาการ และรางวัลการศึกษาทาง
วิชาทหาร และมีผลการศึกษาตามเกณฑ ตอไปนี้ 
   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 รางวัลการศึกษาดี เปนเหรียญทองแดง สําหรับ
นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๖๐ 
ขึ้นไป และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 
       ๒๘.๑.๔ รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญ
ทองคําในสาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป
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การศึกษาสูงสุดในสาขา โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 
ในปการศึกษาน้ัน 
       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 นักเรียนนายรอยที่จะไดรับปริญญาตรี เกียรตินิยม เมื่อสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา และไมเรียนซ้ําชั้น รวมทั้งไมถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก หรือไมถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑ ใน ๔ ของ
คะแนนเต็ม ในความผิดชั้น ๒ และ ๓ ในปการศึกษาน้ัน ตามระเบียบโรงเรียนนายรอย



-๕๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

พระจุลจอมเกลาวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย  
โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑ ตอไปนี้ 
      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 ๕ หลักเกณฑการคัดเลือก 

     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 ไมเคยถูกตัดคะแนนความผิดชั้น

ที่ ๑ สถานหนัก 

   ๕.๒.๓  ไมเปนผูอยูระหวางถูกดําเนินคดีในชั้นศาล 

   ๕.๒.๔ เปนผูที่มีสุขภาพสมบูรณ มีรางกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพ

เหมาะสม ไมมีโรคขัดตอการศึกษา ไมมีความพิการถึงขั้นที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

โดยผานการตรวจสุขภาพและไดรับการรับรองจากแพทยทหาร 

  ๕.๓  การพิจารณาตัวบุคคล ที่มีคุณสมบัติ ตามขอ ๑.๑ และ ๑.๒ 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 หาก   

มีการสละสิทธิ์ในภายหลัง ใหพิจารณาจัดอะไหลทดแทนในทุนที่สละสิทธิ์นั้น โดย      

ไมตองดําเนินกรรมวิธีเลือกรับทุนตามลําดับใหม 

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 

  
ฯ ล ฯ 

 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 ไมเปนผูเรียนตกซ้ําชั้น 
   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 ประกอบดวย คะแนนวิชาทหารตลอดหลักสูตร รอยละ ๓๐ คะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร รอยละ ๑๐ คะแนนการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ
โดยคณะอนุกรรมการจากสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รอยละ 
๑๐ และคะแนนวิชาเรียนรวม (ยกเวนวิชาทหาร และวิชาภาษาอังกฤษ) ตลอดหลักสูตร 
รอยละ ๒๐                           



-๕๕- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๕.๒.๓ คะแนนความประพฤติและความเหมาะสมโดย

คณะอนุกรรมการจากสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กรมนักเรียน

นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา และกองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

รอยละ ๑๕ 

   ๕.๒.๔ คะแนนทดสอบรางกายโดยคณะอนุกรรมการจาก    

กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รอยละ ๑๐ 

(โดยแตละสถานีตองมีคะแนนมากกวารอยละ ๕๐) 

   ๕.๒.๕  คะแนนการสอบสัมภาษณโดยคณะอนุกรรมการจาก

สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รอยละ ๕ 

   ๕.๒.๖  ผูที่มีคะแนนคัดเลือกตามเกณฑมากที่สุดเปนผูไดรับทุน 

หากสละสิทธิ์พิจารณาลําดับรองลงไป 

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       

ในการเขาตอน  ประจําภาคการศึกษาหรือประจําปการศึกษาแลวแตกรณี  (พิจารณาจาก

ผลการศึกษาทางวิทยาการ วิชาทหาร การฝกภาคสนาม ความสามารถทางการกีฬา 

ความประพฤติและคะแนนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร)  

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 วาดวยโรงเรียนนายรอย     

พระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๕ และมีผลตอการไดรับสิทธิตาง ๆ ตามที่โรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลากําหนด    

 



-๕๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

หมวด ๒ 
ความผิดและการตัดคะแนนความประพฤต ิ

 ขอ ๘ นักเรียนนายรอยถือวาเปนนักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะ
ไดเปนนายทหารสัญญาบัตร ดังนั้น นักเรียนนายรอยทุกคนจักตองรักษาวินัยทหารโดย
เครงครัด ผูใดฝาฝนถือวาผูนั้นกระทําผิดตอวินัยทหาร การลงทัณฑนอกเหนือจากการ
ตัดคะแนนความประพฤตินัก เรียนนายรอย ที่กระทําผิด วินัยทางทหารแล ว 
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะตองพิจารณาลงทัณฑนักเรียนนายรอยที่กระทําผิดตาม
โทษานุโทษ ทัณฑที่จะลงแกนักเรียนนายรอยกําหนดเปน ๔ สถาน คือ ภาคทัณฑ 
ทัณฑกรรม กัก ขัง 
 ขอ ๙  การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอยที่กระทําผิด ให
พิจารณาตัดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวใน ผนวก ก (เกณฑการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนนายรอย) ทายระเบียบนี้ ซึ่งแบงประเภทความผิดตามความหนักเบา
ของการกระทําความผิดเปน 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 



-๕๙- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๑๐  การตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาเกณฑสูงสุดที่กําหนดใน ขอ ๙ 
เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการปกครองบังคับบัญชาให
กระทําได  โดยรายงานตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจในการตัดคะแนนความ
ประพฤติในขอ ๑๓ และขอ ๑๔  
  ขอ ๑๑ ในกรณีที่นักเรียนนายรอยคนหนึ่งกระทําความผิดอันเปนกรรมเดียวผิด
ตอหลายกระทงความผิด ใหตัดคะแนนความประพฤติตามกระทงความผิดในชั้น
ความผิดที่หนักที่สุดเพียงกระทงเดียวและใหใชคะแนนสูงสุดในกระทงความผิดนั้นดวย 
  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 ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย ฯ ไมเกิน   ๖๐ คะแนน 
  ๑๓.๕ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย ฯ      เกินกวา ๖๐ คะแนน 
 ขอ ๑๔ ในระหวางการฝกภาคสนามประจําป เมื่อผูบังคับการกรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค มอบอํานาจการบังคับบัญชาใหกับผูอํานวยการสวนวิชาทหาร  
ในฐานะผูอํานวยการฝกแลว ใหผูอํานวยการฝกและผูบังคับหนวยฝกมีอํานาจในการ     
ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอยครั้งหนึ่งได ดังนี้         
  ๑๔.๑  ผูบังคับหนวยฝก  ไมเกิน   ๔๐ คะแนน 
  ๑๔.๒  ผูอํานวยการฝก   ไมเกิน   ๖๐  คะแนน 
  ขอ ๑๕  การสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอยใหกระทําเปนลาย
ลักษณอักษร โดยใชคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติผนวก ค  ซึ่งประกอบดวย คําสั่งตัด
คะแนนความประพฤติ  ๓ ฉบับ ที่แนบทายระเบียบนี้ โดยมีการดําเนินการตอเอกสาร
ทั้ง ๓ ฉบับตามผนวก ง (เสนทางเดินเอกสาร)  ดังนี้ 
 คําส่ังตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่  ๑ ใหเก็บไวที่หนวยบังคับบัญชาที่สั่ง
ตัดคะแนนความประพฤติ 



-๖๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 คําส่ังตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่ ๒ ใหสงใหกองพันตนสังกัดของนักเรียน
นายรอยที่ถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤติใชปดประกาศในที่ปดประกาศของกองพัน 
 คําส่ังตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่  ๓  ใหสงใหนักเรียนนายรอยที่ถูกสั่ง
ตัดคะแนนความประพฤติลงชื่อรับทราบคําสั่งแลวสงกลับมาเก็บเปนหลักฐานที่กองพัน
ตนสังกัดและสําเนาใหนักเรียนนายรอยเก็บไวเปนหลักฐาน 
  ขอ ๑๖ นักเรียนนายรอยที่กระทําความผิดและผูบังคับบัญชาไดสั่งตัดคะแนน
ความประพฤติแลวตามความขอ ๑๕ จะตองลงชื่อรับทราบคําสั่งการตัดคะแนนความ
ประพฤติในคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่  ๓  ทุกครั้ง หากไมลงชื่อรับทราบ
คําสั่งไมวาดวยกรณีใด ๆ และไดปดประกาศคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนนายรอยผูนั้นแลวเปนเวลา ๕ วันทําการ ใหถือวานักเรียนนายรอยผูกระทํา
ความผิดนั้นไดรับทราบคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติแลว  
  ขอ ๑๗  หากนักเรียนนายรอยผูใดเห็นวา คะแนนความประพฤติที่ตนถูกตัด
ยังคลาดเคลื่อน ใหเสนอรายงานขอใหพิจารณาใหมไดภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต
รับทราบคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติ โดยเสนอรายงานผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาที่สั่งตัดคะแนนความประพฤติในคราวนั้น แตหามมิใหนักเรียน
นายรอยที่กระทําความผิดรายงานวาผูบังคับบัญชาตัดคะแนนความประพฤติสูงเกินไป 
ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้นมิไดตัดคะแนนความประพฤติเกินอํานาจที่กําหนดไวตาม
ความในระเบียบนี้ 

* หมวด ๓ 
การปรับปรุงความประพฤติของนักเรียนนายรอย 

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

* เพิ่มเติม หมวด ๓ และแกไขหมวด ๓ เดิม เปนหมวด ๔ และใหแกไขหมวด ๔ เดิม เปนหมวด ๕ 
โดยระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย การตัดคะแนนความประพฤติและการ    
ลงทัณฑนักเรียนนายรอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๒๙ ก.ย.๕๗ 



-๖๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๑๙ ให กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา กําหนดวิธีการปรับปรุงความประพฤติของนักเรียนนายรอยที่กระทําผิด
และถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงตนเองของนักเรียน
นายรอยดังกลาว เพื่อใหเห็นวานักเรียนนายรอยที่กระทําความผิดไดสํานึกผิดและไม
กระทําความผิดซ้ําอีก 

หมวด ๔ 
การบันทึกและรายงานคะแนนความประพฤติ 

 ขอ ๒๐  ใหกองพันนักเรียนนายรอยมีหนาที่ในการบันทึกและรายงานคะแนน
ความประพฤตินักเรียนนายรอย ดังตอไปนี ้    
  ๒๐.๑ เก็บรวบรวมคําสั่งตัดคะแนนความประพฤติฉบับที่ ๓  ของ
นักเรียนนายรอยในบังคับบัญชาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติไวเปนหลักฐาน 
                   ๒๐.๒ ทําหนังสือแจงการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย
ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติความผิดชั้นที่ 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 คะแนน  ใหเสนอเรื่องสง
กองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อเชิญผูปกครองนักเรียนนายรอย     
ผูนั้น มาพบผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตอไป 
  ๒๑.๓ จัดทําบัญชีคุมคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายรอย
เพื่อใชตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเพื่อใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานในหนาที่ตาม
ความเหมาะสม 
  ขอ ๒๒  กองกําลังพลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่ดังนี้ 
  ๒๒.๑ รวบรวมรายงานการตัดคะแนนความประพฤติ และใชเปน
ขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  ๒๒.๒ สําเนาจัดสงรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนนายรอย ในรอบเดือนใหแกกองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอย  
พระจุลจอมเกลา จํานวน ๑ ชุด 
  ขอ ๒๓  กองสถิติและทะเบียนประวัติ มีหนาที่ดังนี้ 
   ๒๓.๑ เก็บรวบรวมรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนนายรอย เปนหลักฐาน 
                       ๒๓.๒ จัดทําบัญชีสรุปคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายรอย 
สงใหกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค เพื่อตรวจสอบความถูกตอง รวมทั้งใหสรุป
ปดยอดในวันสิ้นสุดคะแนนความประพฤติในแตละปดวย 
                 ๒๓.๓ ใชบัญชีคะแนนความประพฤติที่ไดตรวจสอบความถูกตอง
แลวเปนหลักในการดําเนินการ หรือรวมคะแนน เพื่อใหรางวัลการศึกษาหรือสิทธิตาง ๆ 
ของนักเรียนนายรอย ตามแตกรณี ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

หมวด ๕ 
การลงทัณฑนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๒๔  เมื่อนักเรียนนายรอยกระทําผิดวินัยทหารแลว ผูบังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นจะตองพิจารณาลงทัณฑนักเรียนนายรอยที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ ทัณฑที่
จะลงโทษแกนักเรียนนายรอยผูกระทําผิดวินัยทหารกําหนดเปน ๔ สถาน คือ  
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             ๒๔.๑  ภาคทัณฑ  
  ๒๔.๒ ทัณฑกรรม   
  ๒๔.๓ กัก     
  ๒๔.๔ ขัง 
  ขอ  ๒๕ ภาคทัณฑ คือนักเรียนนายรอยผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับ
ทัณฑสถานหนึ่งสถานใดดังกลาวมาแลว แตมีเหตุอันควรปรานี จึงเปนแตแสดงความผิด
ของนักเรียนนายรอยผูน้ันใหปรากฏ 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        
ใหพิจารณาลดการทัณฑลงได ๑ ระดับ 

  ขอ ๓๐ จากทัณฑตามที่กลาวมาแลว หามมิใหคิดขึ้นใหมหรือใชวิธีลงทัณฑ 
อยางอื่นเปนอันขาด  

 ขอ ๓๑  ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใชมาตรการทางการปกครองแกนักเรียน
ที่ประพฤติบกพรองอีกก็ได ดังตอไปนี้ 
  ๓๑.๑ วากลาวตักเตือน คือ การที่ผูบังคับบัญชาไดทําการอบรมสั่ง
สอนดวยวาจาซ่ึงอาจจะมีการบันทึกไวเปนหลักฐานดวยก็ได 
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  ๓๑.๒ ตัดสิทธิ์ คือ การตัดสิทธิ์อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ยืดเวลาปลอยพักผอนออกนอกโรงเรียนใหชากวาปกติ ฯลฯ 
  ๓๑.๓ การธํารงวินัย คือ ใหกระทําการวากลาวตักเตือน หรืออบรม
สั่งสอนควบคูกับการออกกําลังกายหรือใหทํางานหรือกิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนา
บุคลิกภาพ อุปนิสัยหรือจริยธรรมของนักเรียน  ตามที่กรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค กําหนด 

 ขอ ๓๒ ผูมีอํานาจสั่งลงทัณฑแกนักเรียนนายรอยผูกระทําผิดได คือ ผูบังคับ 
บัญชาหรือผูไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชานักเรียนนายรอยสวนผูบังคับบัญชาชั้นใด
จะมีอํานาจลงทัณฑนักเรียนนายรอยสถานใด ใหถือตามตารางในผนวก ข  (ตาราง
กําหนดทัณฑนักเรียนนายรอย) ทายระเบียบนี้ 
 ขอ ๓๓ การกําหนดอํานาจลงทัณฑตามระเบียบนี้ ผูมีอํานาจลงทัณฑสั่งลงทัณฑ
เต็มที่ไดสถานใดสถานหน่ึงแตสถานเดียว ถาสั่งลงทัณฑสองสถานพรอมกันตองกําหนด
ทัณฑไวเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ หามมิใหลงทัณฑคราวเดียวมากกวาสอง
สถาน 

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

  ขอ ๓๕  การควบคุมการลงทัณฑนักเรียนนายรอย ใหเปนไปตามคําสั่ง       
ลงทัณฑ โดยปกติผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นมีหนาที่ในการควบคุมดูแล ใหการ        
ลงทัณฑนักเรียนนายรอยเปนไปตามรายการลงทัณฑใหถูกตองครบถวน สําหรับการ   
ลงทัณฑที่กําหนดใหกระทําในวันหยุดการศึกษาและระหวางการฝกภาคสนามประจําป 
ใหดําเนินการดังนี้ 
  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 มิไดสั่งลงทัณฑเกินอํานาจ
ที่จะกระทําได  แตนักเรียนนายรอยอาจขอเลื่อนการลงทัณฑไดตามกรณี ดังตอไปน้ี 
  ๓๖.๑ เมื่อไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบังคับการกรม
นักเรียนนายรอย รักษาพระองค ขึ้นไป ใหปฏิบัติราชการอื่นในหวงเวลาที่ถูกลงทัณฑ 
ทําใหไมสามารถรับทัณฑตามรายการลงทัณฑนั้นได 
  ๓๖.๒ ปวยโดยมีใบรับรองแพทยทหารใหทุเลาการฝกหรือศึกษา ให
พักฟนหรือพักผอนหรืองดการปฏิบัติงานตามปกติหรือเจ็บปวยอยูในสถานพยาบาลและ
สถานพยาบาลดังกลาวรับไวเปนผูปวยภายใน อยูในความดูแลของแพทยของสถาน 
พยาบาลน้ัน 
  ๓๖.๓ กรณีอ่ืน ๆ ตามที่ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เห็นสมควร 
 ขอ ๓๗  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนการลงทัณฑคือ ผูบังคับบัญชาที่สั่งลงทัณฑนั้น 
เวนแตการสั่งเลื่อนการลงทัณฑตามขอ ๓๖.๓ จะตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากอน      

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



-๖๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ก 
เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย 

 
๑.  ความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก    ตัดคะแนน ๒๖ – ๓๕ คะแนน 
 ๑.๑  หมวดการขาดราชการ                                                ตัดคะแนน  
        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 เสพหรือมีไวซ่ึงเครื่องดองของเมา 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 มีหรือนําเขามาซึ่งอาวุธ, ชิ้นสวนของอาวุธ, กระสุน 

วัตถุระเบิดหรือส่ิงที่ผิดกฎหมายไวในครอบครอง 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      
                       โดยเครงครดั 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 ปกปดความผิดของผูอ่ืนจนกระทั่งทําใหเกิดความเสียหาย 
                       แกสวนรวม ๑๕ - ๒๕ 
 ๒.๔  หมวดการพนัน 
          ๒.๔.๑ สมรูในการเลนการพนัน ๑๒ - ๑๕ 
          ๒.๔.๒ ไมหามปรามการเลนการพนันในเมื่อมีหนาที่ 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 หยิบของผูอื่นไปโดยไมไดรับอนุญาต 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 กอความรําคาญใหแกผูอ่ืน      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 ไมขัดโลหะและเครื่องหมาย 
                                    ที่ประกอบเครื่องแบบ      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 
                         โดยไมไดรับอนุญาต    ๕ - ๗ 
 ๓.๕.๑๐ ของหายแลวไมรายงาน     ๕ - ๗ 
 

              



-๗๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ข 
ตารางกําหนดทัณฑนักเรียนนายรอย 

 

                           

ผูลงทัณฑ 
อํานาจลงทัณฑ 
นักเรียนนายรอย 

ขัง กัก ทัณฑกรรม 

ผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจให 

บังคับบัญชานักเรียนนายรอย ซึ่งดํารงตําแหนง 

หรือเทียบตําแหนงดังนี้ 

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.  กําหนดทัณฑในตารางน้ี คือ กําหนดที่สูงที่สุด ผูลงทัณฑจะสั่งเกินกําหนดนี้

ไมไดแตต่ํากวาน้ันได 

 ๒. ทัณฑกรรมที่กําหนดไวเปนวัน ๆ หมายความวา ทําทัณฑกรรมทุก ๆ วัน 

จนกวาจะครบกําหนดในวันหนึ่งนั้น ผูที่สั่งลงทัณฑจะกําหนดทัณฑกรรมไดไมเกินวันละ 

๖ ชั่วโมง แตถาใหอยูเวรยามในวันหนึ่งไมเกินกําหนดเวลาอยูเวรตามปกติ ผูใดจะสั่ง

ลงทัณฑกรรมใหกําหนดโดยชัดเจนวา ทัณฑกรรมกี่วันและวันละเทาใด 
 
 
 
 
 



-๗๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ผนวก ค 
 

คําส่ังตัดคะแนนความประพฤต ิ
บันทกึขอความ 

สวนราชการ                                                     
ที่  กห ๐๔๖๐                            วันที่                                                                                          
เร่ือง     ใหตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย                                              
   

สง นักเรียนนายรอย และหนวยที่เกี่ยวของ 

 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............................................................................
ซึ่งเปนคะแนนความประพฤติในชั้นปที่.....................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 และหนวยที่เกี่ยวของ 

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

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

             เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผดิสถานเดยีวกันนี้จํานวน.....................................คะแนน 
            ฉะนั้นจึงใหตัดคะแนนความประพฤติของ นนร.............................................................................
ซึ่งเปนคะแนนความประพฤติในชั้นปที่.....................ประจําปการศึกษา........................................................
เปนจํานวน...........................คะแนน  ตามอํานาจที่กําหนดไวในระเบียบฯ ดงักลาว 

       ทั้งนี้    ตัง้แต........................................... 
 

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

 
ฉบับที่ ๒ 

ทบ.๑๐๑ – ๐๐๓ – ๑ 
 

 

 
 

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

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

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

ครั้งแรก 
ครั้งที่........ 

และ  



-๗๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ                                                                                 
ที่  กห ๐๔๖๐                            วันที่                                                                                     
เร่ือง     ใหตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายรอย                                     

 

 

 

 

 

สง นักเรียนนายรอย และหนวยที่เกี่ยวของ 

 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   "คําส่ังตัดคะแนนความประพฤติ นนร.” 

 

หมายเหตุ  คําสั่งตัดคะแนนความประพฤติทําขึ้นเปน ๓ ฉบับ 

    ฉบับที่ ๑  เก็บไวที่หนวยออกคําสั่งตัดคะแนน 

   ฉบับที่ ๒  สงไปใหกองพันปดประกาศ 

   ฉบับที่ ๓  สงให นนร.ที่ถูกตดัคะแนนลงชื่อรับทราบ แลวสงกลับมาเก็บไวเปน 

                หลักฐานที่กองพันตนสังกัด และสําเนาให นนร. เก็บไวเปนหลักฐาน 



-๗๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 

        บันทึกขอความ 
สวนราชการ      ฝกพ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.        (โทร ๖๒๒๑๐)                         .                                                  
ที ่ กห ๐๔๖๐.๔.๑/ ๑๒๕                  วันที่        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
ตั้ งแตวันแรกที่มีคําสั่งให เลื่อนชั้นและสิ้นสุดในวันกอนวันที่มีคําสั่ งให เลื่อนชั้นใน           
ปการศึกษาถัดไป หรือวันที่มีคําสั่งใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 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 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในขอ ๔                         

                                                 พ.ท.  ตรียุทธ   ศรีขวัญ 
                              ( ตรียุทธ   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+ คามประพฤติ 

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 

                                                     ( ตรียุทธ   ศรีขวัญ ) 

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

  

 

 

 

 

 

 

 
 



-๗๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย ระบบเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย 

พ.ศ.๒๕๔๑ 
- - - - - - - - - - - - 

ฯลฯ 
  ปลูกฝงใหนักเรียนนายรอย เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ทั้ง

กาย วาจา และใจ อันเปนรากฐานในการเปนนายทหารสัญญาบัตรที่ดี 

ฯลฯ 

  ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 

            ๔.๑ การโกหก หมายถึง การกระทําที่มีเจตนาหลอกลวงผูอื่น 

ดวยการกลาวสิ่งที่เปนเท็จ หรือดวยวิธีการติดตอสื่อสารใด ๆ ที่มีขอความเปนเท็จ 
รวมทั้งแสดงความจริงเพียงบางสวน หรือแสดงขอความกํากวมไมขัดแยงดวยขาวสาร 

หรือภาษา   ใด ๆ ก็ตาม อันประกอบดวยเจตนาที่จะทําใหผูอื่นเขาใจผิดหรือมีเจตนาที่

จะหลอกลวง ซึ่งผลของการกระทํากอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่เกี่ยวของ และตอ
สังคม  สวนรวม หรือเปนการพูดปด พูดไมจริง ทั้งดวยวาจาและลายลักษณอักษร 

      ๔.๒ การโกง หมายถึง โดยทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดง
ขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความซึ่งควรบอกใหแจง 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  คณะกรรมการพัฒนาระบบเกียรติศักดิ์  
  ให กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค แตงตั้งนายทหารสัญญาบัตร 
และนักเรียนนายรอยเปนคณะกรรมการพัฒนาระบบเกียรติศักดิ์ มีหนาที่ อบรม ชี้แจง 

ปลูกฝง ใหนักเรียนนายรอยรักษากฎเกียรติศักดิ์ 

  ขอ ๘  คณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์  
  ให กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค แตงตั้งนักเรียนนายรอยเปน
คณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์ มีหนาที่พิจารณาการละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ของนักเรียน
นายรอย 
      ขอ ๙ ในสวนราชการของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่
อบรมชี้แจง และรายงานการละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย เมื่อพบเห็นให
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 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 

 

       ระบบและระเบียบ กรมนกัเรียนนายรอย รกัษาพระองคฯ 
  ระเบียบปฏิบัติประจําวันของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙  
  ระบบนักเรียนนายรอยใหม พ.ศ.๒๕๔๕    
  ระบบนักเรียนอาวุโส  พ.ศ.๒๕๔๕   
  ระบบนักเรียนผูบังคับบัญชา พ.ศ.๒๕๕๙    
  ระบบความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร พ.ศ.๒๕๔๕  
  ศาลเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
  เกณฑการคิดอักษรระดับจากการทดสอบรางกายของ นนร.  
  การพิจารณานักเรียนนายรอยดีเดน พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ระเบียบและขอปฏิบัติของ นนร.ทีถู่กขัง พ.ศ.๒๕๕๗ 
  การจัดระเบียบภายในหองนอนนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๒ 
  การดําเนินกิจกรรมชมรมนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
  การใชจักรยานของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙  
  การใชเครื่องมือสื่อสารของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
  การใชสโมสรนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
  กองทุนสงเคราะหนกัเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๐  
  กองทุนน้ําใจนองพี่ รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๙    
  เครื่องแบบนักเรียนนายรอยและสวนประกอบเครื่องแบบ 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 โรงเรียน    
นายรอยพระจุลจอมเกลา 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  :   อนุผนวก ๔  

 ขอ ๖ การเขาแถวตาง ๆ   :   อนุผนวก ๑ (ประกอบผนวก ก) 

 ขอ ๗ รายละเอียดในการปฏิบัติตาง ๆ   :   อนุผนวก ๒ (ประกอบผนวก ก) 



-๘๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๑๐ ใหผูบังคับกองพันกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน    

นายรอยพระจุลจอมเกลา 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 

 ๐๗๐๐ 

๐๘๐๐ 

๑๒๐๐ 

๑๓๐๐ 

๑๕๐๐ 

๑๕๓๐ 

๑๘๐๐ 

๑๙๓๐ 

๒๑๐๐ 

๒๑๑๕ 

๒๒๐๐ 

- ตื่นนอน/ปฏิญาณตน/ออกกําลังกาย 

- รับประทานอาหารเชา 

- เคารพธงชาติ/เขาหองเรียน 

- รับประทานอาหารกลางวัน 

- เขาหองเรียน 

- เลิกเรียน 

- รวมแถว/เริ่มฝก/ทํากิจกรรม/กีฬา 

- เคารพธงชาติ/รับประทานอาหารเย็น 

- ฝกฝนตนเอง 

- เลิกฝกฝน 

- สวดมนต 

- นอน 

ชุดกีฬา 

ชุดศึกษา/ชดุฝก 

ชุดศึกษา/ชดุฝก 

ชุดศึกษา/ชดุฝก 

ชุดศึกษา/ชดุฝก/ชุดกีฬา 

ชุดศึกษา/ชดุฝก/ชุดกีฬา 

ตามภารกิจ 

ชุดกีฬา/ชดุครึ่งทอน 

ชุดลําลอง 

ชุดลําลอง 

ชุดลําลอง 
ชุดนอน 

หนากองรอย 

 โรงเลี้ยง นนร. 

   หองเรียน 

  โรงเลี้ยง นนร. 

   หองเรียน 

   หองเรียน 

หนา บก.พัน 

  โรงเลี้ยง นนร. 

   หองฝกฝน 

   หองฝกฝน 

   หนา บก.พัน 

   หองนอน 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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

กรม นนร.รอ.รร.จปร. กําหนด  

 ๒.  ในกรณีที่มีภารกิจสําคัญและจําเปนให ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. เปนผูพิจารณา    

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

 ๓.  เวรผลัดสุดทาย หลังจากออกเวรแลว งดออกกําลังกาย ใหทําความสะอาดเขตสุขาภิบาล

ตามที่กองพันแบงมอบใหและปดไฟบนกองรอยทุกดวง 

         ๔.  เวลา ๐๖๔๐  - หน.หมู  ตรวจเครื่องแตงกายลูกแถวของตน 

    - หน.มว.  ตรวจหองนอนลูกแถวของตน 

    - หน.รอย. ตรวจเขตสุขาภิบาลกองรอย 

         ๕. วันที่มีการใชอาวุธประจํากายประกอบการฝก  หลังเลิกฝกใหออกกําลังกายโดยวิ่งถือปน

และเลนกายบริหารประกอบอาวุธ  



-๘๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๖.  การรับประทานอาหารมื้อเย็น   - วันปกติ แตงกาย ชุดกีฬา 

                                                      - วันฝกแตงกาย ครึ่งทอนชุดฝก  
                                                      - หากมีการแตงกายนอกจากนี้ เนื่องจากมีภารกิจอื่น 

                                                         ใหกําหนดเปนครั้งคราว 

         ๗.  ใหมีการทําความสะอาดอาวุธปนทุกสัปดาหอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง หลังการใชงานครั้ง

สุดทายในสัปดาหนั้น ( สัปดาหใดปลอยวันเสาร ใหทําความสะอาดคืนวันศุกร )  

            ๘.  การฝกฝน     - ชั้นปที่ ๑-๓  :  หองฝกฝนรวมที่กําหนดให 

         - ชั้นปที่ ๔-๕  :  หองตนเอง  

 ๙.  การฝกฝนหลัง ๒๒๐๐ ให นนร. ลงชื่อในสมุดขออนุญาตฝกฝนนอกเวลาทุกครั้ง  

 ๑๐. ตารางการปฏิบัติของ นนร. เมื่อมีการปลอยพักบานในเย็นวันศุกรหรือเย็นกอนวันหยุด 

 

เวลา การปฏิบตั ิ การแตงกาย สถานที ่ หมายเหต ุ
๑๕๔๕ 

๑๖๑๕ 
๑๖๓๐ 

- รวมแถวตรวจยอด 

- รวมแถวปฏิญาณ 
- รถออก 

ตามกําหนด 

ตามกําหนด 
 

หนา บก.พัน. 

ศาลาวงกลม 
 

 

 

 
         ๑๑. ตารางการปฏิบัติของ นนร. เมื่อมีการปลอยพักบานในเชาวันเสารหรือเชาวันหยุดราชการ 

เวลา การปฏิบตั ิ การแตงกาย 
สถานที่ 

หมายเหต ุ

๑๑๑๕ 

๑๑๔๕ 

๑๒๐๐ 

- รวมแถวตรวจยอด 

- รวมแถวปฏิญาณ 

- รถออก 

ตามกําหนด 

ตามกําหนด 

 

หนา บก.พัน. 

ศาลาวงกลม 

 

 

 

หมายเหตุ    
 ๑. กรณีมีภารกิจในเย็นวันศุกร ,  เย็นวันหยุด, เชาวันเสาร  หรือเชา

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

กําหนด 

 ๒. นายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ควบคุมการปลอย นนร. 

 

 



-๘๗- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบปฏิบัติประจําวัน สําหรับเวรเตรียมพรอมและกักบริเวณ    
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 

โรงเลี้ยง นนร. 
หนากองรอย 

 

โรงเลี้ยง นนร. 

ตามภารกิจ 
หนา บก.กรมฯ 

หนากองรอย 

โรงเลี้ยง นนร. 

หนา บก.พัน. 

หองนอน 

 

 
 

 

 

 
- น.เวร กรมฯ 

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

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

            ๓. เวลาผูบังคับบัญชา (๐๘๐๐-๑๒๐๐) ใหทําความสะอาดอาวุธยุทโธปกรณหรือพัฒนา

หนวย  
 ๔. นนร. ที่ถูกสั่งโทษโดยใหเดินทัณฑ ปฏิบัติ ดังนี้ 

    - การแตงกาย    :   ชุดฝก, เครื่องสนาม ๘.๕ กิโลกรัม, ปนไม 

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

    - 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 

โรงเลี้ยง นนร. 
หนากองรอย 

โรงเลี้ยง นนร. 

หองเรียน 

หองเรียน 
สนามฝกซอม 

โรงเลี้ยง นนร. 

หองฝกฝน 

หนา บก.พัน. 

หองนอน 

 
- งดเดินแถวใหญ 

 

 

 
 

 

 

 
หมายเหตุ    ๑. การปฏิบัติของนักกีฬา ใหอยูในความควบคุมของนายทหารควบคุมทีมกีฬานั้น ๆ 
 ๒. ในการไปฝกซอมใหรวมเดินแถวไปเปนทีม 

                   ๓. การฝกฝนนอกเวลาใหปฏิบัติตาม รปจ. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



-๘๙- 
 

 
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 
 

 

 

 
 



-๙๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๒. การเขาแถวเดินไปรับประทานอาหาร (เชา-เย็น) 

        นนร.ชั้นปที่ ๕                                                                         

                                                                          หน.หมูเวร 

 นนร.ลูกแถวในกองรอย 

 

      - จัดแถวในรูปของ กองรอย ตอนเรียงหก 

      - หน.หมู.เวร เปนผูควบคุมแถวเปนสวนรวม 

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

ในวันน้ันไมตองเดินแถว 

      - นนร.ทุกนายตองถือกระเปาหนังสือไปดวย (มื้อเชา) 

๓. รูปแบบการเขาแถวหนาโรงเลีย้งเพื่อสงยอดรับประทานอาหารเชา 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                   

น.เวร กรม ฯ 

               ผช.น.เวร กรม ฯ 

ผช.น.ตรวจวินัยกองพัน ๑,๒,๓,๔ 

             โรงเลี้ยง นนร. 

หน.นนร. 

หน.พัน. 

หน.รอย. 



-๙๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขลุยกลอง 

๔. การเดินแถวไป  สกศ.รร.จปร. 
การจัดรูปแถว : จัดรูปแถวตอนเรียง ๙ เรียงตามลําดับชั้น ๕, ๔, ๓, ๒, ๑  
                    : ทุกกองพันจัด หน.กองพัน ๑ นาย หน.กองรอย  ๓  นาย เดินนําแถว นนร. ชั้นปที่ ๑-๕ 
ระยะตอ       : หน.นนร.หางจากขลุยกลอง  ๑๐  กาว, หน.กองพัน หางจาก หน.นนร. ๕ กาว 
        หน.กองรอย หางจาก หน.กองพัน ๓ กาว, แถวหนาหางจาก หน.กองรอย ๒ กาว 
                      ระยะตอระหวางหนวย ๑๐ กาว โดยจัดรูปแถวดังนี้  

                    
                    
  
                                                      

 

 

      
 

           

 
             

 

 

                                                                  

        
 

   

 

             
 

 
 
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 



-๙๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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

ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙   

 

๑. การเดินทางไปเรียนในตอนเชา 
 ๑.๑  นนร.ทุกนายเดินแถวไป สกศ.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.เดินไปหองเรียนของตน เขาแถวเตรียมเคารพธงชาติหนาหองเรียน 
  ๐๘๐๐ - หน.ตอน.บอกแถวเคารพธงชาติ  นนร.ทุกนายรองเพลงชาติใหจบ
พรอมเสียงแตรหรือเสียงเพลงชาติของวิทยุ 
            ๐๘๐๕ - เขาหองเรียน 
  - อาจารยผูสอนเขาหองเรียน หน.ตอน บอกแสดงความเคารพ 
รายงานยอดเสร็จ แลวใหอาจารยลงชื่อใบยอด ๒ ใบ อาจารยผูสอนเก็บไว ๑ ใบ     
หน.ตอน เก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ใบ 
 ๑.๒  ผูไดรับการยกเวนไมตองเดินแถวไป สกศ.  
       ๑.๒.๑ ผูปวยซึ่งไดรับอนุญาตจากแพทยหรือนายทหารปกครองเปน       
ลายลักษณอักษร 
       ๑.๒.๒ ผูปวยที่สามารถเดินมาดวยตนเองได ใหเดินไป 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 



-๙๓- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๒. การปฏิบัติระหวางการศึกษา 
 ๒.๑ ตองพกบัตรประจําตัวติดตัวอยูตลอดเวลา เมื่อมีการสอบใด ๆ ใหวางบัตร
ประจําตัวที่มุมขวาของโตะหรือแสดงบัตรตอนายทหารที่ขอตรวจ 
 ๒.๒ หามถอดเสื้อในเวลาเรียน  ฝกฝนตนเองหรือขณะพักประจําชั่วโมง (ยกเวน
ไดรับอนุญาตจากอาจารยประจําวิชาหรือผูที่มีอํานาจสั่งการ) 
 ๒.๓ การเปลี่ยนตอนจากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งซึ่งมิใชอาคารที่มีหลังคา     
ปกคลุมตอเนื่อง  ตองเดินเปนแถวอยูในความควบคุมของหัวหนาตอน (ยกเวน นนร.   
ชั้นปที่ ๕ ไมตองเดินแถว ) 
 ๒.๔ งดการปฏิบัติระบบนักเรียนใหมทุกชนิด เพื่อให นนร. มีเสรีในการศึกษาหรือ 
มีเสรีในการเดินทางไปหองสมุด พบอาจารยหรือไปหองปฐมพยาบาล 
 ๒.๕ ในชั่วโมงคนควา นนร.ตองฝกฝนตนเองในหองเรียนที่กําหนดหรืออาจไปศึกษา
คนควาเพิ่มเติมในหองสมุดของกองวิชา หรือหองสมุด รร.จปร. 
  ๒.๖ นนร.บางตอนอาจมีชั่วโมงคนควาในชั่วโมงกอนรับประทานอาหารกลางวัน  
ถาไปหองสมุด รร.จปร. ใหเลิกใชหองสมุดเวลา ๑๑๕๐ แลวเดินแถวไปโรงเลี้ยง นนร. 
   ๒.๗ นนร.ซ้ือเครื่องดื่ม และอาหารวางรับประทานไดในระหวางพักประจําชั่วโมง 
ขณะฝกตนเองหรือในชั่วโมงที่ไมมีการศึกษา แตตองรับประทาน ณ ที่ที่จัดไว 
 ๒.๘  หามกลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. กอนเวลา ๑๕๐๐ ในวันราชการ ยกเวน
ไดรับอนุญาตจากนายทหารปกครอง 

๓. การเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 
   ๓.๑ เดินในรูปแถวตามตอนเรียน เรียกแถวตั้งแตเวลา ๑๒๐๐ เปนตนไป 
   ๓.๒ เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแลวใหเดินกลับ สกศ.รร.จปร. 
    ๓.๓ กรณีเรียนพลศึกษาหรือฝก 
      เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแลว นนร.ที่ตองรับการฝกและพวกที่เรียน
พลศึกษา กลับมาเปลี่ยนชุด ณ กรม นนร.รอ.รร.จปร. โดยผูที่เรียนพลศึกษา ใหเดิน
แถวไปที่ กพศ.ฯ โดยใชเสนทางหลักหนา กรม นนร.รอ.รร.จปร. (ถนนเดชาวุธ) ไปเลิก
แถวหนาศูนยกีฬาใหทันกอน ๑๓๐๐ เมื่อเรียนพลศึกษาเสร็จใหเดินแถวกลับมาเลิกแถว
หนากองรอยที่ ๑ ของแตละกองพัน (หามกลับกอนเวลา ๑๕๐๐ ) 



-๙๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๔.  การเดินทางกลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. หลังเลิกเรียนในตอนเย็น 
     ๔.๑ การเดินแถวกลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. หลังจากเลิกศึกษา/เลิกฝกพลศึกษาให
เดินแถวกลับเปนตอนเรียน 
   ๔.๒ ผูที่ปวยเจ็บ หรือไดรับการยกเวน ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการมาเรียนใน  
ตอนเชา  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   เวรรักษาการณผลัดสุดทาย ใหงดออกกําลังกายในตอนเชา โดยใหทําความ
สะอาดเขตสุขาภิบาล 
  ๕.๒  จุดรักษาการณ 
      ๕.๒.๑  คลังอาวุธ                       ๑  จุด 
             ๕.๒.๒  กองรอย ( เวรกองรอย )     ๒  จุด 
             ๕.๒.๓  บก.พัน. ( เวร บก.พัน. )     ๑  จุด 
             ๕.๒.๔  เวรสายตรวจ                   ๒     นาย 
 ๕.๓  การจัด นนร. รักษาการณ 
     ๕.๓.๑  จัด นนร.รักษาการณ จุดละ ๑ นาย ของแตละผลัด (เวรสายตรวจจัด
ผลัดละ ๒ นาย )  
     ๕.๓.๒ จัด นนร.ทุกชั้นปทําหนาที่รักษาการณ ดังนี้.- 
              ๕.๓.๒.๑  นนร.ผูบังคับบัญชาเขา หน.หมูเวร, หน.มว.เวร, ผช.น.เวร 
กรมฯ 
              ๕.๓.๒.๒ นนร.ชั้นปที่ ๑, ๒, ๓, ๔ รวม ๖ คน/ผลัด จัดเขาเวรคลัง
อาวุธ,  เวรกองรอย, เวรสายตรวจ และ เวร บก.พัน. 
                   ๕.๓.๒.๓ เวร บก.พัน.และเวรสายตรวจ ใหแตละกองรอยหมุนเวียน  
กันรับผิดชอบ 
     ๕.๔  การแตงกาย  เครื่องแบบสนาม  พับแขน หมวกทรงออนสีดํา พรอมไฟฉาย 
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     ๕.๕  หนาที่รับผิดชอบ  เวรรักษาการณ ใหปฏิบัติตามระเบียบที่แตละหนวยได
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.ผูบังคับบัญชาที่ปฏิบัติหนาที่ หน.หมูเวร และ นนร.ผูบังคับบัญชา 
ตั้งแต หน.รอย. ขึ้นไป 
 ๕.๗  คํากลาวรายงาน 

๕.๗.๑ กระผม  นนร. ……( ชื่อ-สกุล )..................ชั้นปที่........ เปนเวรประจํา 
กองรอยที่....... ผลัดที่ ..….ตั้งแต เวลา .............ถึงเวลา.….......ยอด นนร.นอน         
ยอดเดิม….........นาย ( รายการจําหนาย......................... ) รวมจําหนาย...............นาย   
คงเหลือ..............นาย ในระหวางปฏิบัติหนาที่ เหตุการณปกติครับ 
  - กรณีถาเหตุการณไมปกต ิ ใหรายงานดังนี้ 
                      กระผม  นนร.....…( ชื่อ-สกุล ) .................. ชั้นปที่.......เปนเวรประจํา
กองรอยที่........ ผลัดที่ ...…ตั้งแตเวลา ..............ถึงเวลา............ยอด นนร.นอน       
ยอดเดิม….......นาย  ( รายการจําหนาย......................... ) รวมจําหนาย...................นาย             
คงเหลือ..............นาย ในระหวางปฏิบัติหนาที่  มีเหตุการณควรรายงานใหทราบ
ดังนี้………..................................................................… 
          ๕.๗.๒ เวรคลังอาวุธ , เวร บก.พัน. และเวรสายตรวจ ใหรายงานดังน้ี 
                      กระผม   นนร................( ชื่อ-สกุล ).…........ ชั้นปที่......... เปน        
( เวรคลังอาวุธ, เวร บก.พัน.)  ผลัดที่.....……ตั้งแต เวลา................ถึงเวลา...............     
ในระหวางปฏิบัติหนาที่  เหตุการณ ปกติครับ 

- กรณีถาเหตุการณไมปกต ิ ใหรายงานดังนี้ 
                      กระผม  นนร....................( ชื่อ-สกุล )..…..........…ชั้นปที่........... เปน           
( เวรคลังอาวุธ, เวร บก.พัน. )  ผลัดที่.............ตั้งแต เวลา................ถึงเวลา..............   
ในระหวางปฏิบัติหนาที่  มีเหตุการณควรรายงานใหทราบดังนี้………… 
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 ๕.๘  การปลุกเวร 
   ใหเวรสายตรวจเปนผูปลุกเวรผลัดตอไป  กอนเวลาปฏิบัติหนาที่ ๑๕ นาที 
แลวกลับมาปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาเวรผลัดตอไปจะมารับหนาที่ 

๖. การจัดเวรเตรียมพรอมของ นนร. ในวันหยุดที่มีการปลอยพักบาน 
 ๖.๑ จัด นนร.ทุกนาย อยูเวรเตรียมพรอม ผลัดละไมนอยกวา ๑ ใน ๘ ของจํานวน 

นนร. ภายในกองพันแตละชั้นป และสงรายชื่อเวรเตรียมพรอมให ฝกพ.กรม นนร.รอ. 

รร.จปร.กอนปลอยพักบานไมนอยกวา ๓ วัน 
 ๖.๒ จัด หน.หมู อยูเวรเตรียมพรอม อยางนอยกองรอยละ ๑ นายตอผลัด 

   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 เวนแตกรณีที่จําเปนจริงๆ นนร.ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
 ๗.๑ ในวันราชการตองเขียนรายงานขออนุมัติจาก ผบ.รอย ตนสังกัด ทั้งผูรับแทน

และผูใหแทน 

  ๗.๒ ในวันหยุดราชการ ตองเขียนรายงานขออนุมัติจาก นายทหารเวร กรม นนร.รอ. 
รร.จปร. 

  ๗.๓ ผูใหแทนและผูรับแทน ตองอยูในกองรอยเดียวกันและชั้นปเดียวกัน 
     ๗.๔ นนร.ผูบังคับบัญชา กับ นนร.ลูกแถว ไมสามารถแทนเวรเตรียมพรอมกันได  

     ๗.๕ การแทนเวรเตรียมพรอมระหวาง นนร.ผูบังคับบัญชา ตองเปนระดับหรือ     

กลุมเดียวกัน ( 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. สิ่งของที่อนุญาตใหมีและไมอนุญาตใหมีไวในครอบครอง 
 ๘.๑ ไมอนุญาตใหนําของมีคามาไวในครอบครอง เชน เครื่องประดับที่ทําดวย
ทองคํา, นาค,พลอย,เพชร ฯลฯ  เวนใหมีเฉพาะนาฬิกาขอมือ, เครื่องคิดเลข ตองมี
ราคาชิ้นละไมเกิน ๒,๐๐๐  บาท และแหวนรุนเตรียมทหารที่ทําดวยโลหะเงิน 
   ๘.๒ อนุญาตใหมี เตารีดไฟฟา, วิทยุเทป, คอมพิวเตอร  โดยตองรายงานเปน    
ลายลักษณอักษรขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ถึงระดับ ผบ.รอย.เพื่อสรุป
รายงาน ผบ.พัน.ทราบ และมีสมุดบัญชีบันทึกไว  โดย นนร. ตองมีตูและกุญแจเก็บ
รักษาใหเรียบรอยและมีหลักการใชดังนี้ 
            ๘.๒.๑ วิทยุ หามเปดเสียงดังรบกวนผูอื่น โดยเมื่อเวลาไปศึกษาจะตองเก็บใสตู 
          ๘.๒.๒ คอมพิวเตอร ใหใชประกอบการศึกษาเทานั้น 
 ๘.๓ ของอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไวในบัญชีเครื่องแตงกาย, ของใชประจําตัว เชน ชุดพลเรือน 
อาวุธ, กระสุน, วัตถุระเบิด  ไมอนุญาตใหมีไวในครอบครอง 
 ๘.๔ สื่อหรือส่ิงพิมพที่สอไปทางลามกอนาจาร อาจจะนําความเสื่อมเสียเกียรติและ
ชื่อเสียงของ นนร. ไมอนุญาตใหนําเขามาหรือมีไวในครอบครองโดยเด็ดขาด  
     ๘.๕ เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด  เมื่อเลิกใชงานแลวใหถอดปลั๊กทุกครั้ง 
     ๘.๖ อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด ใหรับประทานในสถานที่ที่กําหนดไว 

๙. การปฏิบัติในโรงเลี้ยง 
 ๙.๑ หามนําอาหารนอกเหนือจากที่โรงเลี้ยงจัดใหเขาไปในโรงเลี้ยง เวนไดรับอนุญาต 
   ๙.๒ หามนําอาหารออกนอกโรงเลี้ยง (ยกเวนกรณี นนร.ปวยอยูที่กองรอย) 
   ๙.๓ ให นนร.นั่งตามที่กําหนดให (แยกเปนกองพัน) 
   ๙.๔ ใหเริ่มจัดอาหารและรับประทานอาหารได เมื่อผูชวย น.เวร กรมฯ สั่ง “พรอม
แลวเชิญรับประทาน”เวนมื้อกลางวัน วันที่มีการศึกษา เมื่อ นนร.นั่งครบวงใหรับประทาน
ไดเลย 
  ๙.๕ ใหลุกจากโตะอาหาร เม่ือผูชวยนายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. สั่ง “ อิ่มแลว  
ไปได ” 
    ๙.๖ เรื่องที่จะชี้แจงให นนร.ทราบเปนสวนรวม ตองไดรับอนุญาตจากนายทหารเวร 
กรม นนร.รอ.รร.จปร. กอนทุกครั้ง  โดยเฉพาะมื้อเชา จะตองเปนเรื่องกรณีเรงดวน
เทานั้น 
 ๙.๗ หามสงเสียงดัง และจะตองอยูในลักษณะสุภาพ 
 ๙.๘ การวางกระเปาศึกษา ใหวางทางดานซายของเกาอ้ีนั่ง  
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๑๐. เขตหวงหาม 
    ๑๐.๑ หาม นนร. เขาพื้นที่ ดังนี้ 
            ๑๐.๑.๑ บานพักขาราชการ รร.จปร. 
            ๑๐.๑.๒ พัน.ร.รร.จปร. 
            ๑๐.๑.๓ สนามกอลฟ (ยกเวน การเรียน,ฝกซอมกอลฟ และกิจกรรมกอลฟ ) 
            ๑๐.๑.๔ สถานที่ทํางานของทางราชการ  ยกเวนตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
หรือมาติดตอราชการ 
       ๑๐.๑.๕ การใชศูนยสหกรณ ใหขออนุญาตนายทหารปกครองกองพัน       
ตนสังกัด  (ตองมีหลักฐานในการไดรับอนุญาตจากกองพันตนสังกัด ติดตัวไปดวย) โดย
แตงกายใหถูกตองและเรียบรอย 
            ๑๐.๑.๖ ตลาดสด รร.จปร. 
            ๑๐.๑.๗ เรือนรับรอง รร.จปร. 
  ๑๐.๒ นนร.ที่ไดรับการยกเวน 
        ๑๐.๒.๑ นนร.ที่พักอาศัยกับบิดามารดา ญาติพี่นองซึ่งเปนขาราชการใน รร.จปร.  
(กรณีปลอยพักบาน) 
        ๑๐.๒.๒ ไดรับอนุญาตจากนายทหารปกครองตนสังกัด  
            ๑๐.๒.๓ นนร.ที่เดินทางกลับบานโดยลําพัง ใชเสนทางตามที่กําหนดและรอ
ขึ้นรถโดยสารที่แหลงสมาคมนายทหารประทวน  
๑๑. การใชไฟฟาสองสวาง กองรอย นนร. 
   ๑๑.๑ หลังเวลา ๒๒๐๐ นนร.ปดหมดทุกดวง ยกเวน 
       ๑๑.๑.๑ ไฟฟาสองสวางหองฝกฝนนอกเวลา ตามที่หนวยจัดไว 
             ๑๑.๑.๒ ไฟฟาสองสวางหองนอนของ นนร. ใหปดไฟกลางหอง เปดเฉพาะ
ไฟโตะฝกฝนหรือไฟราวดูหนังสือ  ถึงเวลา ๒๔๐๐ 
       ๑๑.๑.๓ ใหทุกกองรอยเปดไฟฟาสองสวางเหมือนกันทั้งหมดตามจุดตาง ๆ 
ดังนี้ 
           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  ปดไฟฟาสองสวางทุกดวง เวลา ๐๖๐๐   โดย หน.หมูเวรรับผิดชอบ 
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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. มีความ
จําเปนจริง ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมไดใหเสนอรายงานลา ถึงผูมีอํานาจอนุมัติใหลาได  
ดังตอไปนี้ 
 ๑๓.๑ การลาในหวงการศึกษา (ตองของดการศึกษา) 
     ๑๓.๑.๑ ถาลาคางคืนที่มีแผนอยูแลว นนร.ตองเสนอรายงานขออนุญาต
ตามลําดับชั้นถึง ผบ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๓ วัน (ควรลากอน ๗ วัน) ยกเวน  
การลาเรงดวน  
    ๑๓.๑.๒ ถาลาไมคางคืน นนร.ตองเสนอรายงานขออนุญาตถึง ผบ.รร.จปร.
ลวงหนาอยางนอย ๓ วัน 
 ๑๓.๒ ถาลานอกเวลาการศึกษา 
     ๑๓.๒.๑ ถาลาในระหวางการฝก  คือเวลา ๑๕๔๕ - ๑๗๑๕ ใหเสนอ
รายงานและใบลาตามลําดับชั้นถึง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๓ วัน 
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูฝก, ผูอํานวยการฝก และ นนร. ผูนั้นตองนําเสนอใบลา
ดวยตนเอง 
   ๑๓.๒.๒ ถาลานอกเวลาฝก คือ หลังเวลา ๑๗๑๕ - ๒๔๐๐ ใหรายงาน
และเสนอใบลาตามลําดับชั้นถึง 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  ใหลาตามลําดับชั้น ลวงหนา    
ไมนอยกวา ๒๐ วัน 
   ๑๓.๔  การลาเรงดวน ในกรณีพิเศษ เชน บิดา, มารดาหรือผูอุปการะถึงแกกรรม
หรือปวยหนักใหเสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยตรงไดทันที 



-๑๐๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๑๓.๕  ในการลากิจของ นนร.เพื่อไปรวมงานตางๆ  เชน งานศพหรืองานมงคล
สมรส ใหลาเฉพาะญาติที่ใกลชิด โดยตองคํานึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ นนร.  
    ๑๓.๖ การขออนุญาตลาตอกรณีฉุกเฉิน ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจใหลา 

๑๔. การแสดงความเคารพ 
     ๑๔.๑ เมื่ออยูตามลําพัง 
    ๑๔.๑.๑ เมื่อเดินผานผูบังคับบัญชา, ผูใหญและผูอาวุโสสูงกวา ใหนนร.
แสดงการเคารพตามแบบธรรมเนียมทหาร วาดวยการแสดงการเคารพและคูมือการฝก
บุคคลทามือเปลา ( คฝ.) 
    ๑๔.๑.๒ เมื่อเดินสวนกับผูบังคับบัญชา ตองหยุดแสดงความเคารพตาม
แบบฝก 
    ๑๔.๑.๓ เมื่อผูบังคับบัญชา, ผูใหญ นักเรียนอาวุโสสูงกวาเดินผาน  นนร.
ตองแสดงการเคารพ  ถาอยูรวมกันหลายคน และไมอยูในความควบคุม นนร.ที่เห็น
กอนเปนคนบอก “ตรง” 
 ๑๔.๒  เมื่ออยูในความควบคุม      
       เมื่อผูบังคับบัญชาผานหรือสวนให  นนร.ผูควบคุมแถวแสดงการเคารพ
ตามแบบฝก 
  ๑๔.๓  การเดินแถวไป-กลับ เพื่อไปศึกษาประจําวัน ให นนร.ที่เปนผูควบคุม
แถวเปนผูแสดงการเคารพเพียงผู เดียวและสั่งแถวแสดงความเคารพเมื่อเดินผาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตั้งแต ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ขึ้นไป (ในกรณีที่ควบคุม
แถวเปนกองพัน แลวเดินผานผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ ผบ.พัน.ขึ้นไป จะตองให        
ผูควบคุมแถว สั่งแถวแสดงการเคารพ ) 

๑๕. การทวนคําสั่งและการปฏิบัติตามคําสั่ง 
    ๑๕.๑ นนร.ทุกนายตองทวนคําสั่งทุกครั้ง เม่ือไดรับคําสั่งใหปฏิบัติจากผูบังคับบัญชา 
ผูใหญและผูมีอาวุโสสูงกวา (ยกเวน ในกรณี เขาแถวรับฟงคําชี้แจง) 
 ๑๕.๒ เมื่อปฏิบัติตามคําสั่งแลว ตองรายงานผลการปฏิบัติใหผูสั่งทราบเสมอ                                                                    

๑๖. การเยี่ยมญาติ 
      ๑๖.๑ สถานที่ 
                ๑๖.๑.๑ สโมสร นนร. 
                ๑๖.๑.๒ ที่ตั้งและบริเวณของกิจกรรมการทองเที่ยว รร.จปร. ( ซึ่งไมใช
พื้นที่หวงหาม ) 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

       ๑๖.๒ การแตงกาย  
                ๑๖.๒.๑ สโมสร นนร.  :  ชุดฝก, ชุดศึกษาหรือสูงกวา 
                ๑๖.๒.๒ กิจกรรมการทองเที่ยว รร.จปร. : ชุดที่เหมาะสม (ชุดวอรมหรือ 
สูงกวา) 
        ๑๖.๓ เวลา 
                 ๑๖.๓.๑  วันราชการ  ตั้งแตเวลา ๑๕๓๐ - ๑๗๔๕  
                 ๑๖.๓.๒ วันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘๓๐ - ๑๙๐๐ ( นนร.ที่เขาเวร
เตรียมพรอมและกักบริเวณ ใหปฏิบัติตาม รปจ.และตองรับประทานอาหารที่โรงเลี้ยง 
นนร. เทานั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ) 

๑๗. การใชบริการรานคาบริเวณปกโรงเลี้ยง นนร. 
       ๑๗.๑ อนุญาตให นนร.ทุกนาย ใชบริการได  ทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนการ
ปฏิบัติตาม รปจ.อื่น ๆ ( ยกเวน นนร.ใหม ) 
       ๑๗.๒ วันราชการ ตั้งแตเวลา ๑๕๓๐-๑๗๔๕ และ ๑๘๓๐-๑๙๒๐  
               วันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา  ๐๘๐๐ – ๒๑๓๐ 
       ๑๗.๓ การแตงกาย  เครื่องแบบ นนร. ที่ถูกตองและเหมาะสม  

๑๘. การสวดมนต 
       ๑๘.๑ นนร.ลูกแถวทุกนายตองลงมาสวดมนต 
       ๑๘.๒ สถานที่ หนา บก.พัน. (กรณีฝนตก ใชหองสวดมนตของแตละกองรอย) ใน
ทุกวันพุธ ให นนร.ทุกชั้นป สวดมนตของแตละกองรอยและให นนร.ชั้นปที่  ๕ 
หมุนเวียนกันเปนประธานในการจุดทียนธูป  
 ๑๘.๓ การแตงกาย ชุดลําลองหรือชุดนอน สวมรองเทาฟองน้ํา 
      ๑๘.๔ นนร.ผูบังคับบัญชาที่เขาเวรในแตละวัน  ตองกํากับดูแลการสวดมนตให
เปนไปดวยความเรียบรอย 
       ๑๘.๕ นนร.ที่เปนนักกีฬา รวมสวดมนต กับ นนร.สวนใหญในกองพัน 

๑๙. การอาบนํ้า 
       ๑๙.๑  วันราชการ  :  ไมกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติตาม รปจ.อื่น ๆ 
       ๑๙.๒  วันหยุดราชการ  : เวนหวงเวลา ๒๒๐๐-๐๕๑๕ 
 ๑๙.๓  นอกเหนือจากเวลาดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจของ หน.หมูเวร แตละกองรอย 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๒๐. การไปเรียน / ฝกวิชาพลศึกษาประจําวัน 
       ๒๐.๑ แตละชั้นเขาแถวรวม ในรูปกองรอยโดยจัดแถวตามความเหมาะสม 
ตัวแทนชั้นคุมแถวใหนําแถวไปใหถึง กพศ.ฯ  ไมเกินเวลา ๑๒๕๕  
       ๒๐.๒ ใชเสนทางตามถนนเดชาวุธ  ผานหนาพุทธศาสนสถาน 
       ๒๐.๓ หาม นนร. ใชเสนทางเดินเทา ระหวางกองพันกับสนามฟุตบอลและ
เสนทางใตกองรอย, บก.พัน. และ สโมสร นนร. โดยเด็ดขาด 
       ๒๐.๔ หลังจากเลิกเรียน ใหนําแถวกลับกองรอยของตนเอง โดยใชเสนทางเดิม 
       ๒๐.๕ ผูที่ไมสามารถปฏิบัติเหมือนสวนใหญได  ใหขออนุญาตกับนายทหารตรวจ
วินัยกองพัน 
๒๑. การใชบริการหองสมุด 

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

 ๒๑.๒ วันเสารตั้งแตเวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐  
       ๒๑.๓ หาม นนร.ใชหองสมุดเปนแหลงมั่วสุม อันสอเจตนาในการไมปฏิบัติตาม 
รปจ.อื่น ๆ เชน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินแถวมารับประทานอาหารกลางวันหรือจาก สกศ.
กลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
       ๒๑.๔ การแตงกายในการใชหองสมุด ใหใชชุดศึกษา หรือกรณีเรียนวิชาทหาร   
ใชชุดฝกเทาน้ัน 
      ๒๑.๕ อื่นๆ ให นนร.ปฏิบัติตามระเบียบที่ ทางหองสมุดไดกําหนดไว 

๒๒. การใชบริการหองตัดผม 
       ๒๒.๑  ตั้งแตเวลา ๐๘๐๐ ชวงวางจากการศึกษาหรือพักประจําชั่วโมง จนถึงเวลา 
๑๑๓๐  นนร.ตองกลับไป สกศ.รร.จปร. เพื่อเดินแถวมารับประทานอาหารกลางวันและ
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒๓๐ จนถึงเวลา ๑๕๐๐  นนร.ตองกลับไป 
สกศ.รร.จปร.เพื่อเดินแถวกลับ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
       ๒๒.๒  ตั้งแตเวลา  ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ เมื่อมีเวลาวางจากการฝก , กิจกรรม 
       ๒๒.๓  หาม นนร. ตัดผมในเวลาศึกษาประจําชั่วโมง 

       ๒๒.๔  หาม นนร. ตัดผมเวลาที่เดินเปลี่ยนหองเรียน 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

        ๒๒.๕  หาม นนร. ใชสถานที่หองตัดผม เปนแหลงมั่วสุม อันสอเจตนาในการไม

ปฏิบัติตาม  รปจ. เชน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินแถวจาก สกศ.รร.จปร. มารับประทานอาหาร

กลางวันหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินแถว จาก สกศ.รร.จปร. กลับ กรม นนร.รอ. รร.จปร. 
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๒๓. การแตงกายของนักเรียนนายรอย 
       ๒๓.๑ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องเแบบ  
ทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ และระเบียบกองทัพบกวาดวยการแตงกายที่เกี่ยวของ 
       ๒๓.๒ เมื่อเขารับการศึกษา แตงกายตามที่ตารางการศึกษาไดกําหนดไว 
       ๒๓.๓ เมื่อแตงกายชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นหรือแขนยาว นนร.ตอง
กลัดกระดุมคอเสื้อ เมื่อเขาพบผูบังคับบัญชา ผูใหญ ผูอาวุโสสูงกวาและขณะเดินแถว  
       ๒๓.๔ อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชากําหนด 
       ๒๓.๕ ในกรณีฝกนอกที่ตั้งหรือสมัยการฝก 

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

๒๔. การตรวจโรค 
      ๒๔.๑ การตรวจโรคในตอนเชา (เวลา ๐๗๓๐) ณ อาคาร ก.๔ สกศ.รร.จปร. 
               ๒๔.๑.๑ นนร.ที่จะไปรับการรักษาพยาบาลเบื้องตนชวงเชา ใหเซ็นชื่อใน
สมุดตรวจโรคของ นายทหารเวร กรมฯ 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.อ่ืน ๆ หรือ  
มั่วสุมเปนอันขาด 
       ๒๔.๔  กรณีฉุกเฉินคนที่พบเห็นใหชวยเหลือนําสง รพ.รร.จปร.โดยทันทีในวิธีใด 
ก็ไดโดยเร็วที่สุด และอยูชวยเหลือพรอมกับหาทางแจง นายทหารเวร กรมฯ ทราบดวย 
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๒๕. ผูชวยนายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
       ๒๕.๑  หนาที่  

           ๒๕.๑.๑ ชวยเหลือนายทหารเวร กรม ฯในกิจการทั้งปวง 
     ๒๕.๑.๒ กํากับดูแลให นนร.ปฏิบัติตาม รปจ. และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได  

รับมอบหมาย  
   ๒๕.๑.๓ ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และ นายทหารเวร กรมฯ 
เมื่อไดรับมอบหมาย 

     ๒๕.๑.๔ ตรวจสถานที่ตาง ๆ บริเวณภายใน กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
     ๒๕.๑.๕ เวลา ๑๒๐๐ ตรวจรับอาหารที่โรงเลี้ยงพรอมกับ น.เวร กรมฯ 
     ๒๕.๑.๖ กํากับดูแล นนร. ที่รับการตรวจโรค  

   ๒๕.๑.๗ กํากับดูแลการปฏิบัติของ นนร.ภายในบริเวณโรงเลี้ยงใหเปน  
ไปตามระเบียบที่ไดกําหนด 
         ๒๕.๑.๘ กํากับดูแลการปฏิบัติของ นนร.ภายในบริเวณ สกศ.รร.จปร.ให
เปนไปตามระเบียบ ที่ไดกําหนด 
   ๒๕.๑.๙  ตรวจการปฏิบัติหนาที่รักษาการณของ นนร. ใหปฏิบัติหนาที่
โดยเครงครัด 
          ๒๕.๑.๑๐ กํากับดูแลการขึ้นรถของ นนร.ใหเรียบรอย เมื่อมีการปลอย 
พักบานหรือมีภารกิจอ่ืน ๆ ใหเรียบรอย 
  ๒๕.๒  การปฏิบัติ 

     ๒๕.๒.๑ รับ-สงหนาที่เวลา ๐๖๐๐ แลวรายงานตัวตอ นายทหารเวร กรมฯ 
   ๒๕.๒.๒ การแตงกาย ตามระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการรักษาการณ 

    ๒๕.๒.๓ รับรถจักรยานจากกองพันตนสังกัด เวลา ๐๖๐๐ และสงคืนเมื่อ 
พนหนาที่    
   ๒๕.๒.๔ ในวันหยุดราชการ ใหประจําอยูที่สโมสร นนร. 
            ๒๕.๒.๕ หากเปนเรื่องที่จําเปนตองปฏิบัติโดยทันที ใหใชดุลยพินิจ
ตัดสินใจปฏิบัติแลวรายงานให นายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทันที 

  ๒๕.๒.๖ สามารถติดตอกับนายทหารเวร กรม นนร.รอ.รร.จปร. โดยใช 
วิทยุสื่อสารหรือโทรศัพทภายใน 



-๑๐๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

๒๖. การใชกระเปาเมื่อมีการปลอยพักบาน 
 ๒๖.๑ ใหใชกระเปาเอกสารที่ กรม นนร.รอ.รร.จปร. กําหนด 
 ๒๖.๒ หากจําเปนตองใชกระเปาอื่น นอกเหนือจากที่กําหนด ใหเขียนรายงาน

พรอมเหตุผลการขอใชถึง ผบ.รอย.ของตนเองทุกครั้งและตองแสดงหลักฐานการไดรับ

อนุมัติทุกครั้ง เมื่อมีการเรียกตรวจ 
๒๗. คําปฏิญาณ 
       ๒๗.๑ ตื่นนอน 
       “ ตายในสนามรบ เปนเกียรติของทหาร  ตายเสียดีกวาที่จะละทิ้งหนาที่ ” 

 ๒๗.๒ กอนเดินแถวไปศึกษา 
     “ นักเรียนนายรอย เปนสุภาพบุรุษของชาติ  ฉะนั้นจะตอง สุจริต เสียสละ  

                  กลาหาญ สามัคคี  รูหนาที่  มีวินัย” 

 ๒๗.๓ หลังจากสวดมนต 
     “ นักเรียนนายรอยจะตองปฏิบัติตามกฎเกียรติศักดิ์ ดังตอไปนี้ 

     ๑. ไมกลาวคําเท็จ 

     ๒. ไมทุจริต 

     ๓. ไมลักขโมย 

     ๔. ไมเพิกเฉยตอการรายงาน เมื่อพบเห็นนักเรียนนายรอยนายใด 

         ละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ 

 ๒๗.๔ หนาพระบรมรูปและพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ 
      “ ขาพระพุทธเจา  จะรักษามรดกของพระองคทาน ไวดวยชีวิต” 
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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  
วาดวย ระบบนักเรียนนายรอยใหม 

พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
ฯลฯ 

    ....เพื่อใหนักเรียนนายรอยใหม มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและเพื่อใหนักเรียน
นายรอยชั้นสูงและอาวุโสปฏิบัติตอนักเรียนนายรอยใหมไดอยางเหมาะสม สมความ   
มุงหมายของทางราชการ จึงไดกําหนดระเบียบปฏิบัติไวดังนี้ 

ฯลฯ 
          ขอ ๔ ความมุงหมายระบบนักเรียนนายรอยใหม 
                   ๔.๑ เพื่อปรับสภาพให นนร. ใหมมีความพรอมพื้นฐานทั้งทางรางกาย
และจิตใจ  
                   ๔.๒ เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะผูนําในเบื้องตนทั้ง ๑๔ 
ประการ 
                   ๔.๓ เพื่อใหทราบถึงแบบธรรมเนียมทหารและประเพณีนิยม 
                   ๔.๔ เพื่อใหไดรูจักการปรับปรุงตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมทั้งภายใน 
และภายนอก กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
         ๔.๕  เพื่อใหการตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตน  

          ขอ ๕ ลักษณะอันพึงประสงคของการเปนผูนํา 
         ๕.๑ ทางกาย สุขภาพสมบูรณแข็งแรง กําลังกายเขมแข็ง ทรหดอดทน 
รูปรางบุคลิก ทาทางดี 
         ๕.๒ ทางสติปญญา ความตื่นตัว ความคิดสมเหตุสมผล สามัญสํานึก  
ดุลยพินิจและเห็นการณไกล 
         ๕.๓ ทางอารมณ  การมองโลกในแงดี การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม  
ความเยือกเย็น การบังคับตนเอง ความกระตือรือรน การสังคมดี ความแนบเนียน 
อารมณขัน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจกวางขวางและการเขาใจผูอื่น อดทน    
อดกลั้น บังคับขมใจตนเองได 
     ๕.๔ ทางอุปนิสัย ความจงรักภักดี  ตรงไปตรงมา ความสํานึกในหนาที่ 
ไววางใจไดจิตใจเขมแข็ง กลาหาญ ความยุติธรรมและไมเห็นแกตัว 



-๑๐๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

     ขอ ๖ คุณลักษณะผูนํา  ๑๔  ประการ 
                 ๖.๑  ลักษณะทาทาง 
                   ๖.๒  ความกลาหาญ 
                     ๖.๓  ความเด็ดขาด 
      ๖.๔  ความไวเนื้อเชื่อใจ 
      ๖.๕  ความอดทน 
      ๖.๖  ความกระตือรือรน 
      ๖.๗  ความริเริ่ม 
      ๖.๘  ความซื่อสัตยสุจริต 
      ๖.๙  ความพินิจพิเคราะห 
      ๖.๑๐  ความยุติธรรม 
      ๖.๑๑  ความรอบรู 
       ๖.๑๒  ความจงรักภักดี 
      ๖.๑๓  ความรูจักกาลเทศะ 
      ๖.๑๔  ความไมเห็นแกตัว   

        ขอ ๗ หลักการและวิธีการ 
      ๗.๑  หลักการ   
          ๗.๑.๑ นนร.ใหมจะไดรับการปลูกฝงใหเปนผูตามที่ดี การเปน       
ผูตามที่ดี คือ การเริ่มตนของการเปนผูนํา  ฉะนั้น นนร.ใหมตองยอมรับวาตนมีสิทธิเปน
ศูนยและยอมรับวาตนเองยังไมรูอะไรทั้งสิ้น จึงตองยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตดวย
การหลอหลอม ปรับปรุงและเสริมสรางใหตนเองดีขึ้นกวาเดิม 
        ๗.๑.๒ การเปนผูตาม คือ บทเรียนบทแรกกอนที่จะฝกใหเปน
ผูนํา หนาที่สําคัญของผูตามที่ดี ก็คือ การปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัดและรูจัก
ควบคุมตนเองใหอยูภายใตคุณธรรม  วิธีที่จะทําให นนร.ใหม มีคุณธรรม  ไดแก การ
สอนใหเรียนรูและยอมรับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
        ๗.๑.๓  นนร.ใหม จะไดรับการฝกฝนใหรูจักยอมรับอํานาจของ
ผูบังคับบัญชา ดวยการถูกสั่งใหปฏิบัติตามคําสั่งซึ่งไมใชเพื่อบั่นทอนกําลังจิตใจหรือ
ไมใชเพื่อให นนร.ใหมตองทนทุกขทรมานหรือเพื่อกดดันใหรูสึกต่ําตอย ในทางกลับกัน
เพื่อฝกฝนใหนนร.ใหม รูจักควบคุมตนเองและเมื่อ นนร.ใหมสามารถทําสําเร็จตาม



-๑๐๙- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เปาหมายที่กําหนดแลว นนร.ใหม จะมีความภูมิใจและมั่นใจในตนเองมากขึ้น และนนร.
ใหมทุกนาย จะไดรับการฝกฝนใหพยายามทําความสําเร็จจนเปนนิสัยประจําตัว 
        ๗.๑.๔ นนร.ใหมจะไดรับการปรับปรุงทั้งรางกายและจิตใจ โดย 
เฉพาะบุคลิกทางทหาร อีกทั้งแบบธรรมเนียมทหารและประเพณีนิยม นนร.ใหม จะตอง
เรียนรูที่จะมีชีวิตอยูกับความไมยุติธรรม เพื่อจะไดเตรียมความพรอมสําหรับ   การเผชิญ
กับความไมยุติธรรมอีกมากมายในชีวิตภายภาคหนา     

     ๗.๒  วิธีการ   
          ๗.๒.๑ เริ่มตนจากพิธีตอนรับหรือวันรับนองใหม ซึ่งจะกระทําใน  

วันแรกหรือโอกาสแรกที่พรอม เพื่อให นนร.ใหม ไดรับทราบวา นนร.ใหมทุกนายเปน

สวนหนึ่งของ รร.จปร. แตเปนสวนที่เล็กที่สุดและทุกนายจะมีสิทธิเทากับศูนย นนร.ใหม

จะไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ ซึ่ง นนร.ใหมจะตองปฏิบัติอยางรวดเร็วที่สุดอยางไมมีเงื่อนไข 

ใด ๆ ทั้งสิ้น เวลาทั้งหมดจะถูกใชไปดวยการปฏิบัติตามคําสั่ง เพื่อไมใหมีเวลาวาง

สําหรับนึกหรือคิดหรืออยูตามลําพังเปนอันขาด  ซึ่งจะเปนวันที่สับสนที่สุดของ นนร.

ใหมทั้งหมด    นั่นคือ บทเริ่มตนของการฝกใหเปนผูนําดวยการใหปฏิบัติตามคําสั่งใน

ฐานะของผูตามและยอมรับคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

        ๗.๒.๒ เมื่อเสร็จสิ้นการตอนรับ นนร.ใหมแลว  นนร.ใหมจะได    

รับการชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวของ สิทธิและหนาที่และประเพณีปฏิบัติของ นนร.ใหม         

ซึ่ง นนร.ใหมทุกนายตองประพฤติและปฏิบัติตามตั้งแตวันที่รับตัวจาก รร.ตท.สปท. 

           ๗.๒.๓ หวงเวลาของระบบ นนร.ใหม  จะเริ่มตนจากวันสงตัว

จาก รร.ตท.สปท. ถึง ๕ ส.ค.ของทุกป หวงแรก เมื่อสงตัวจาก รร.ตท. ถึงตนเดือน 

เม.ย.    จะเปนการฝกภาคสนาม ตอจากนั้นจะเปนการฝกตามหลักสูตร นนร.ใหมของ        

กรม นนร.รอ.รร.จปร. ประมาณ ๑๕ วัน เมื่อเสร็จสิ้นการฝกจะปลอยพักบานเปนครั้ง

แรก โดยจะจัดเปนวันพบผูปกครอง ใหผูปกครองไดพบ นนร.ใหมและรับกลับพักบาน

ประมาณ ๑ สัปดาห  ตนเดือน พ.ค.ของทุกป  จะเปนการเปดการศึกษาของ นนร.ทุก

ชั้นป  นนร.ใหมก็ยังคงปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่พรอมทั้งประเพณีนิยมของระบบ 

นนร.ใหมควบคูไปกับการเรียนภาควิชาการจนถึงวันที่ ๕ ส.ค.จะเปนวันรับ นนร.ใหม

เปน นนร.เกา มีพิธีสวนสนามและมอบกระบี่สั้น  ซึ่งเปนสัญลักษณสําหรับ นนร. 
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 อนึ่ง ในหวงเวลาดังกลาวกอนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม นายทหารปกครองและ
นักเรียนผูบังคับบัญชา  จะใชสถานการณที่ยากลําบากบีบบังคับให นนร.ใหม  แสดง
คุณลักษณะที่ไมพึงประสงค จักไดทราบความพรอมขั้นพื้นฐานทั้งทางกาย สติปญญา 
อารมณและอุปนิสัยของ นนร.ใหมแตละนาย เพื่อนํามาเปนขอมูลในการที่จะหลอหลอม
ปรับปรุงและเสริมสรางคุณลักษณะผูนําตอไปและสําหรับการรับ นนร.ใหม เปน นนร.เกา 
นั้น จะมีการประเมินผลดวยการตรวจสอบการฝกของนักเรียนผูบังคับบัญชาและ
นายทหารปกครองเพื่อรับรองวา นนร.ใหม นั้น ๆ  สมควรที่จะไดเปน นนร.เกาหรือไม  
ถาไมสมควรก็จะตองไดรับการปรับปรุงเพิ่มเติม 

 ขอ ๘ นนร.ใหม หมายถึง  นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ (ใหม) ซึ่งยังไมไดรับรอง
เปน นนร.เกา ผูมีสิทธิในการปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา นนร.ใหม ดังนี้ 
    ๘.๑ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
    ๘.๒ นักเรียนผูบังคับบัญชา  ซึ่งทําหนาที่ปกครอง นนร.ใหม 
    ๘.๓ นนร.อาวุโสและชั้นสูง (ชั้นปที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕) ในโอกาสที่         
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กําหนดใหโดย  
แนชัดหรือในโอกาสที่ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอย   
พระจุลจอมเกลา เห็นสมควร  

            ขอ ๙  การปรับปรุงลักษณะผูนํา ตองยึดถือหลักดังตอไปนี้   
               ๙.๑ กระทําโดยเจตนาเพื่อที่จะใหบังเกิดผลตามความมุงหมาย 
                 ๙.๒ มีความพอดีเหมาะสมกับลมฟาอากาศและกาลเทศะ 
                 ๙.๓ ไมลวงเกินบรรพบุรุษ ไมผิดศีลธรรมและมนุษยธรรม 
                 ๙.๔ ไมผิดสุขอนามัย ไมกอใหการบาดเจ็บทางรางกายแก นนร.ใหม       
                 ๙.๕ ไมแกลงหรือกระทําดวยอาการบันดาลโทสะ อาฆาตหรือแกแคน 
                 ๙.๖ การปฏิบัติใด ๆ ตองไมถูกตองตัว นนร.ใหม     
                 ๙.๗ หามทําการปลูกฝงและเสริมสรางลักษณะผูนําในเวลาและ
สถานที่ ดังตอไปน้ี 
                         ๙.๗.๑ สวนการศึกษา ฯ และ โรงพยาบาล ฯ 
                         ๙.๗.๒ ขณะฝกฝนและศึกษา 
                         ๙.๗.๓ ขณะรับประทานอาหาร 
                         ๙.๗.๔ หลังแตรนอน (เวนเมื่อไดรับอนุญาต) 



-๑๑๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๑๐ การปลูกฝงและเสริมสรางลักษณะผูนําที่ผูบังคับบัญชาสั่งการให
ปฏิบัติ ที่จะตองใหใชการออกกําลังกาย ครั้งหนึ่งใหสั่งไดไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไว คือ 
            ๑๐.๑ ยึดพื้น                               ๒๐        ครั้ง  
       ๑๐.๒ กระโดดทิ้งยอ                      ๒๐        ครั้ง 
       ๑๐.๓ วิ่งไมเกินระยะทาง                 ๑๐๐๐   เมตร 
       ๑๐.๔ พุงหลัง                               ๑        นาที 
       ๑๐.๕ ยืน – น่ัง – นอน – กลิ้งตัว        ๑        นาที 
       ๑๐.๖ หมอบ – คลาน – คืบ              ๑        นาที 
       ๑๐.๗ หามสั่งการปฏิบัติอื่นใด  นอกเหนือไปจากรายการที่กําหนดไว
ในขอ ๑๐.๑–๑๐.๖ เมื่อไดสั่งให นนร.ใหม ผูใดปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดไปแลว หามมิให
สั่งปฏิบัติการอื่นใดโดยตอเนื่อง ตองให นนร.ใหมไดพักในระหวางการปฏิบัติในแตละ
เรื่อง 
       ๑๐.๘ หากการปฏิบัติตอ นนร.ใหม ไดดําเนินไปเกินขอบเขตหรือเกิด  
การบาดเจ็บ ผูบังคับบัญชามีสิทธิระงับการปฏิบัตินั้นเสียได และผูสั่งการให นนร.ใหม
ปฏิบัติจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบ 

ขอ ๑๑ สิทธิและขอพึงระลึกของ นนร.ใหม 
                     ๑๑.๑ นนร.ใหม เปนผูที่มีอาวุโสต่ําสุด ไมมีสิทธิที่จะเรียกรองส่ิงใดเกิน
กวาที่กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กําหนด 
                      ๑๑.๒ ตองเชื่อฟง เคารพยําเกรงตอนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสกวา 
                     ๑๑.๓ ตองปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ระเบียบ คําชี้แจงของกรมนักเรียน   
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยเครงครัด 
                     ๑๑.๔ นนร.ใหมจะเปนนักเรียนนายรอยที่สมบูรณได จะตองไดรับ
การปลูกฝงและเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

  ขอ ๑๒  การปฏิบัติตนของ นนร.ใหม 
                       ๑๒.๑ มารยาท นนร.ใหม 
                           ๑๒.๑.๑ หามลวงกระเปากางเกง นอกจากหยิบของที่ตองการ   
หรือเก็บของเขากระเปากางเกง 



-๑๑๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

                          ๑๒.๑.๒ หามกอดอกหรือใชมือไขวหลังตอหนา นนร.อาวุโส 

                          ๑๒.๑.๓ หามรองเพลง ผิวปาก ตบมือ โดยมิไดรับอนุญาต 
                          ๑๒.๑.๔ หามน่ังไขวหาง กระดิกเทา หรือนั่งกอดเขา 

                           ๑๒.๑.๕ ไมตีตนเสมอกับ นนร.ที่อาวุโสกวา โดยการคุยเปน
การสวนตัว 

                          ๑๒.๑.๖ ใหชวยเหลือ นนร.อาวุโสในกิจการที่สมควร 

                       ๑๒.๒ ความคลองแคลวในการปฏิบัติ 
                          ๑๒.๒.๑ การเคลื่อนที่ใชการวิ่งเทานั้นและถาวิ่งตามลําพัง    

นอกโรงที่อยูเมื่อจะเลี้ยวตองเดินเขาระเบียบ ๓ กาว หยุดชิดเทาทําทาหันตามแบบฝก    
(ปดจังหวะ) เดินเขาระเบียบอีก ๓ กาว จึงเดินหรือว่ิงตอไป (ระบบฉาก)  

       ๑๒.๒.๒ การรับประทานอาหาร ใหใชระบบฉาก                        

                             ๑๒.๒.๓ หลังจากรับประทานอาหารแลว อนุญาตใหเดิน   
เปนแถวโดยมีผูควบคุมได                          

                ๑๒.๓  การจํากัดการเขาไปสถานที่  นนร.ใหม ไมมีสิทธิที่จะเขาไป
หรือใชสถานที่ดังตอไปนี้              

                          ๑๒.๓.๑ บริเวณที่ทํางานหรือหองพักอาจารยทุกแหง เวนจาก
ไดรับคําสั่ง ฯ  

                          ๑๒.๓.๒ สโมสรนักเรียนนายรอย และรานขายอาหารในสโมสร 
นักเรียนนายรอย 

                          ๑๒.๓.๓ บริเวณสโมสรนายทหาร 

                          ๑๒.๓.๔ กองรอยที่พักและหองฝกฝนตนเองของกองรอย    
อื่น ๆ นอกจากไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือมี

นักเรียนอาวุโสนําเขา 
                          ๑๒.๓.๕  บานพักขาราชการ รร.จปร. 

              ๑๒.๔  การแตงกาย นนร.ใหม ตองสวมเสื้อ สวมหมวกและรองเทา    
ทุกโอกาสที่ออกนอกอาคาร เมื่อเขาในอาคารใหถอดหมวกทันทีและถือหมวก เดินหรือ

ยืนตามแบบฝกทาถอดหมวกทุกประการ เมื่อน่ังจึงจะวางหมวกได  
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               ๑๒.๕  การแสดงการเคารพเม่ืออยูตามลําพัง 
                        ๑๒.๕.๑ เมื่อจะผานผูบังคับบัญชาผูใหญ กอนถึง ๓ กาว ให
เดินเขาระเบียบ ตบเทาหนัก แสดงการเคารพตามแบบฝก 
                        ๑๒.๕.๒ เมื่อสวนทางกับผูบังคับบัญชา ตองหยุดแสดงการ
เคารพตามแบบฝก 
                        ๑๒.๕.๓ เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นผูใหญ นนร.อาวุโสสูงสุด เดิน
ผาน นนร.ใหมจะตองแสดงการเคารพ ถาอยูรวมกันหลายคนและไมไดอยูในความ
ควบคุม คนที่เห็นกอนเปนคนบอก “ ทั้งหมด, ตรง”  ถาอยูในความควบคุม ผูควบคุม
เปนผูบอกแสดงการเคารพ 
                         ๑๒.๕.๔ เมื่อผานพระบรมราชาอนุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ ทุกครั้ง 
จะตองหยุดแสดงการเคารพและเมื่อจะออกไปหรือกลับเขามาใน รร.จปร. ตามลําพัง   
ทุกครั้ง  เมื่ออยูในระยะพอสมควรพรอมทั้งกลาวคําปฏิญาณวา  

“ ขาพระพุทธเจาจักรักษามรดกของพระองคทานไวดวยชีวิต” 
            ๑๒.๖ การรายงาน  นนร.ใหม จะรายงานตองขึ้นตนดวย  “กระผม”  
และลงทายดวย “ครับ” และใหรายงานกรณีดังตอไปนี้ 
     ๑๒.๖.๑ เมื่อผานผูบังคับบัญชาหรือ นนร.ชั้นสูงกวา จะตอง
หยุดแสดงการเคารพ และขออนุญาตผาน คํารายงานดังนี้  
    “กระผม นนร. ..(ชื่อ,สกุล)…ขออนุญาตผานครับ” 
                          ๑๒.๖.๒ เมื่อจะเขาพบผูบังคับบัญชาหรือนักเรียนหัวหนา 
ตองรายงานขออนุญาตเขาพบกอนทุกครั้ง คํารายงานดังนี้  
    “กระผม นนร. ..(ชื่อ,สกุล)….ขออนุญาตเขาพบ……ครับ ”  
                          ๑๒.๖.๓  เมื่อไดรับคําสั่งใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดก็ตาม   
ตองทวนคําส่ังเสมอ เชน ผูบังคับหมวดสั่งไปทําความสะอาดอาวุธ คํารายงานดังนี้ 
                         “ตามคําสั่งผูบังคับหมวด ใหกระผม นนร.…(ชื่อ,สกุล)…ไปทํา
ความสะอาดอาวุธ กระผมขออนุญาตปฏิบัติครับ” 
                         ๑๒.๖.๔ เมื่อไดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามคําสั่งแลว  
ตองกลับมารายงาน คํารายงานดังนี้ 
                         “ตามคําสั่งผูบังคับหมวด ใหกระผม  นนร... (ชื่อ,สกุล)…ไปทํา
ความสะอาดอาวุธ บัดนี้กระผมไดปฏิบัติเรียบรอยแลวครับ” 
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                        ๑๒.๖.๕ เมื่อมีนายทหารเวร หรือผูบังคับบัญชามาตรวจใน
ขณะที่ปฏิบัติหนาที่เวรโรง คํารายงานดังนี้ 

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

จะตองหันหนาเขากองรอยที่อยูแลวรายงาน คํารายงานดังนี ้

      “กระผม นนร..(ชื่อ, สกุล).....เปนเวรประจํากองรอยที่...... 
ผลัดที่…...ตั้งแตเวลา…..ถึงเวลา…….บัดนี้ กระผมไดปฏิบัติหนาที่เรียบรอยแลวครับ” 
                          ๑๒.๖.๗  เมื่อจะเขาโรงเลี้ยง ตองขออนุญาต คํารายงาน ดังนี้ 

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

ฯลฯ 

    ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

            (ลงชื่อ) พันเอก  พอพล   มณีรินทร 

                         ( พอพล   มณีรินทร ) 
                                           ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

                                                     โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
วาดวย ระบบนักเรียนอาวุโส 

พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

                 เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนนายรอย มีการวางตัวที่เหมาะสมสําหรับ
ความเปนผูใหญหรือผูมีอาวุโสลดหลั่นตามชั้นการศึกษา มีความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนการ
เสริมสรางคุณลักษณะผูนําและความเปนสุภาพบุรุษ ตลอดจนการปรับปรุงตนเองใหอยู
ในสังคมและสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี จึงใหนักเรียนนายรอยทุกนายเวนนักเรียน
นายรอยชั้นปที่ ๑ ใหมปฏิบัติตามระเบียบนักเรียนอาวุโสดังนี้ .- 

ฯลฯ 

             ขอ ๔  ความอาวุโสของนักเรียนนายรอย สูงขึ้นตามลําดับชั้นปและตาม
ตําแหนงการเปนนักเรียนผูบังคับบัญชา โดยถือวาหัวหนานักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสสูงสุด 

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

  ขอ ๖  นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑  ถือเปนนักเรียนนายรอยที่ไมมีอาวุโสใด       
มีสภาพเปนนักเรียนนายรอยใหมและนักเรียนชั้นปที่ ๑ เกาเทานั้น 

  ขอ ๗ การปฏิบัติของนักเรียนที่มีอาวุโสสูงกวา 
            ๗.๑ เปนแบบอยางที่ดีทั้งดานความประพฤติและความเปนผูมี
ระเบียบวินัย 
            ๗.๒ ใหความยุติธรรมและเมตตาแกนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโส       
นอยกวา เมื่อพบเห็นนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวาหยอนในความประพฤติหรือ
ระเบียบวินัย ใหชี้แจงวากลาวตักเตือน ถานักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวา  แสดง
กิริยาไมสุภาพหรือแสดงกิริยาไมเคารพใหรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน
ทราบ เพื่อจะไดดําเนินการแกไขตอไป 



-๑๑๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

           ๗.๓ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผแกนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวา 
เชน การใชสโมสร สนามกีฬา อุปกรณกีฬา หองอานหนังสือหรือการเขาคิวซ้ืออาหาร 
เปนตน 
           ๗.๔ ไมแสดงกิริยาหยาบคายตอนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวา 
           ๗.๕ ชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการอบรมชี้แจง วากลาว ตักเตือน
หรือปรับปรุงลักษณะทหาร นักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวา เมื่อผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 

  ขอ ๘ การปฏิบัติของนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสนอยกวา 
           ๘.๑ ใหความเคารพ ยําเกรง ตอนักเรียนนายรอยทีมีอาวุโสสูงกวา
เสมอ 
           ๘.๒ ไมลวงเกินนักเรียนนายรอยทีมีอาวุโสสูงกวา เชน นินทา ดา 
ประจานหรือแสดงกิริยากระดางกระเดื่อง 
           ๘.๓ เมื่อเห็นวานักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสสูงกวา  กระทําในสิ่งที่ไม
ถูกตองหรือ ไมสมควรตอตนใหขออนุญาตและชี้แจงเหตุผลโดยสุภาพ 
           ๘.๔ นักเรียนนายรอยชั้นต่ํากวาใหแสดงการเคารพนักเรียนนายรอย
ชั้นสูงกวา 
       ๘.๕ ใหเกียรติแกนักเรียนนายรอยที่มีอาวุโสสูงกวาในสิทธิบาง
ประการ  เชน การใหที่นั่งในรถยนตโดยสาร สนามกีฬา โรงมหรสพ  สโมสร หองอาน
หนังสือ หรือในที่อื่นใด เมื่อเห็นวาไมมีที่วางที่จะนั่งโดยตนเองเปนผูเสียสละแทน 
           ๘.๖ ไมควรเขาไปแทรกแซงในที่หรือบริเวณของนักเรียนนายรอย         
ที่อาวุโสสูงกวา ยกเวนมีเหตุจําเปน 

               ชอ ๙ นักเรียนอาวุโสทุกชั้นจะตองยึดมั่นในการปฏิบัติตน ใหมีคุณลักษณะ
ผูนําทหารตลอดเวลาแหงความเปนนักเรียนนายรอย ดวยการเปนตัวอยางที่ดีมีการ
ปรับปรุงตนเอง ดูแลแนะนํานักเรียนที่มีอาวุโสต่ํากวาใหปรับปรุงตน 

               ขอ ๑๐ นักเรียนอาวุโสทุกชั้นชวยเหลือปรับปรุงนักเรียนใหม เมื่อไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค ฯ     

      ขอ ๑๑ นักเรียนอาวุโสทุกชั้น จะตองประพฤติปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ 
คําสั่ง คําชี้แจง ของทางราชการ โดยเครงครัดดํารงตนเปนผูมีวินัย เพื่อเกียรติศักดิ์ของ
สถาบันอันเปนที่รักของทุกคนโดยเครงครัด 



-๑๑๗- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ขอ ๑๒  ในบางกรณีที่นักเรียนอาวุโสดวยกันกระทําผิด ซึ่งนอกเหนือไปจาก
ระเบียบของโรงเรียน เชน มีความขัดแยงในสวนตัวหรือสวนรวม การลวงเกินสิทธิ   
ตาง ๆ ความเปนสุภาพบุรุษและมารยาทในการสังคม ซึ่งผูกระทําความผิดไดรูสํานึกผิด
ของตนและยินดีจะทําการสารภาพผิดตอหนาที่ประชุมนักเรียนอาวุ โสดวยกัน         
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจที่แทจริงและมีความมุงหมายที่จะมิใหเปนเยี่ยงอยางตอ
นักเรียนรุนหลังตอไป  การสารภาพผิดใหอยูในความควบคุมของหัวหนานักเรียน ที่จะ
ดําเนินการโดยตลอดรวมทั้งการรายงานสรุปใหผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค ฯ  ทราบ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
                  ๑๒.๑ นักเรียนอาวุโสชั้นตนใหกระทําตอที่ประชุมนักเรียนอาวุโสชั้นตน
หรืออาจใหกระทําตอที่ประชุมนักเรียนอาวุโสทั้งหมดก็ได 
                   ๑๒.๒ นักเรียนอาวุโสชั้นสูงใหกระทําตอที่ประชุมนักเรียนอาวุโสชั้นสูง
ดวยกัน วิธีการสารภาพผิดใหหัวหนานักเรียนเปนผูกําหนดนัดหมายการประชุมตาม
ขอบเขตดังกลาว โดยธรรมดาใชเวลาหลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นแลว เมื่อที่
ประชุมพรอมใหหัวหนานักเรียนกลาวเปดประชุม ตอจากนั้นใหผูกระทําความผิด หรือ
ผูแทน เมื่อเปนความผิดสวนรวมออกมากลาวสารภาพผิดของตน โดยชี้แจงเหตุผลตาม
กรณีที่เกิดพลาดอยางแทจริง ไมมีการปกปดอําพราง อันจะเปนทางกอใหเกิดความ
เขาใจผิดในอนาคต  ตองกลาวดวยความบริสุทธิ์ใจพรอมกับกลาว     คํารับรองในการที่
จะปฏิบัติตนในทางที่ดีที่ชอบตอไปในอนาคต เมื่อกลาวจบใหหัวหนานักเรียนกลาวสรุป
และใหที่ประชุมปรบมือใหเกียรติแกผูที่ออกมาสารภาพแลวปดประชุม การสารภาพผิด
ที่ผานพนไปแลวนี้ถือวาไมเปนผลยอนหลังมาใชในการพิจารณาประเมินคาความ
เหมาะสมตามระบบความเหมาะสมในการเปนทหารตอไป 

 ขอ ๑๓ ใหหนวยขึ้นตรงกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ
ปลีกยอย  เพื่อใหการปฏิบัติเปนตามความมุงหมายแหงระเบียบนี ้
 

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



-๑๑๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย นักเรียนผูบังคับบัญชา 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

          ดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดปรับหลักสูตรการศึกษาจาก
หลักสูตร ๔ ป เปนหลักสูตร ๕ ป และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวย 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๕  หมวด ๔ ขอ ๑๕ ใหมีการแตงตั้ ง   
นักเรียนนายรอยเปนนักเรียนผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการตามความเหมาะสม          
เพื่อฝกการปกครองบังคับบัญชา โดยทําหนาที่เปนผูชวยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น   
บังคับบัญชานักเรียนนายรอยและดําเนินงานดานธุรการตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย จึง
วางระเบียบไวดังตอไปน้ี                      ฯลฯ 

 ขอ ๕  นักเรียนผูบังคับบัญชา หมายถึง นักเรียนนายรอยที่ไดรับการแตงตั้งให
ทําหนาที่ หัวหนานักเรียนนายรอย หัวหนากองพัน หัวหนากองรอย หัวหนาหมวดและ
หัวหนาหมู 

หมวด ๑ 
การคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชา 

  ขอ ๗ คัดเลือกจากนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ เพื่อทําหนาที่นักเรียนผูบังคับ 
บัญชาแทนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ที่จะสําเร็จการศึกษา หรือนักเรียนนายรอยชั้น   
ปที่ ๕ เปนนักเรียนผูบังคับบัญชา 

 ขอ ๘  การพิจารณานักเรียนนายรอย ตามขอ ๗ ทําหนาที่หรือเปนนักเรียน
ผูบังคับบัญชา  ตามตําแหนงและจํานวนดังตอไปนี้ 
 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 



-๑๑๙- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๑๐ ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชา 
   ๑๐.๑ ขั้นที่ ๑ การรวบรวมขอมูลในการพิจารณา 
          ๑๐.๑.๑ คะแนนวิชาการ นําคะแนนวิชาการจากชั้นปที่ 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 สวน ใน ๑๐๐ สวน  
                                ๑๐.๑.๕ ผลการประเมินจากนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๔ คิดเปน
คะแนน ๒๐ สวน   ใน ๑๐๐ สวน (เพื่อนประเมินเพื่อน) 
      ๑๐.๑.๖ คะแนนทดสอบความรูจากคูมือนักเรียนนายรอย   
คิดเปนคะแนน 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
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชา เห็นวาเหมาะสม 
      ๑๐.๒.๔ นักเรียนนายรอยที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
ทัณฑชั้น ๒ (สถานกลาง) ในชั้นปที่ ๑,๒,๓ และ ชั้นปที่ ๔ มีสิทธิไดรับคัดเลือกเปน



-๑๒๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

นักเรียนผูบังคับบัญชา โดยจะลดตําแหนงลง ๑ ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชา เห็นวาเหมาะสม 
                             ๑๐.๒.๕ นักเรียนนายรอยที่ไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตร       
สงทางอากาศหรือหลักสูตรการรบแบบจูโจมมีสิทธิ์ไดรับคัดเลือกเปนนักเรียนผูบังคับ 
บัญชา โดยจะลดตําแหนงลง ๑ ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรียนผูบังคับบัญชา เห็นวาเหมาะสม 
  ๑๐.๓ ขั้นที่ ๓ การฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรมในเดือนสิงหาคม 
และเดือนเมษายน 
  ๑๐.๔ ขั้นที่ ๔ การฝกปฏิบัติหนาที่ 
         หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาและการฝกอบรมในเดือน
สิงหาคม จะใหนักเรียนนายรอยฝกปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนง   
  ๑๐.๕ ขั้นที่  ๕ การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือก
นักเรียนผูบังคับบัญชาจะคัดเลือกอีกครั้ง  หลังจากไดใหนักเรียนนายรอยฝกปฏิบัติ
หนาที่ 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

ประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องงานในหนาที่ของตนหรือเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญ

ไดโดยตรงตามระดับตําแหนงดังตอไปน้ี 



-๑๒๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๑๔.๑ หัวหนานักเรียน มีสิทธิ์เขาพบผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไดโดยตรงทุกคนในทุกกองพัน 
   ๑๔.๒ หัวหนากองพัน มีสิทธิ์เขาพบผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไดโดยตรงทุกคนในกองพันของตน 
   ๑๔.๓ หัวหนากองรอย หัวหนาหมวดหรือหัวหนาหมู มีสิทธิ์เขาพบผู
บังคับกองรอยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดโดยตรงทุกคนภายในกองรอยของตน 

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

 ขอ ๑๖ ตื่นกอนเวลา นอนหลังเวลาได 

หมวด ๓ 
หนาที่ของนักเรียนผูบังคับบัญชา 

           ขอ ๑๗ เปนผูชวยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นบังคับบัญชานักเรียนนายรอย
และดําเนินงานดานธุรการตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

            ขอ ๑๘ รับผิดชอบตอนักเรียนนายรอยในสังกัดในทุกกรณี 

            ขอ ๑๙ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนนายรอยในสังกัด 

            ขอ ๒๐ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และนโยบาย ของผูบังคับ 
บัญชาอยางเครงครัด 

 ขอ ๒๑ วางแผน ดําเนินการและกํากับดูแลนักเรียนนายรอยในสังกัดให
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจําของหนวยและระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 ขอ ๒๒ อบรมชี้แจงนักเรียนนายรอยในสังกัดใหทราบถึงสิทธิ หนาที่ และสิ่งที่
ควรทราบอื่นๆ  

 ขอ ๒๓ ดูแลทุกขสุขใหการชวยเหลือ แนะนํานักเรียนนายรอยในสังกัดที่มี
ปญหาในดานตางๆ  
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 ขอ ๒๔ เปนประธานในการประกอบพิธี การเดินแถวหรือการปฏิบัติอื่น ๆ 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 กลั่นแกลงหรือละเมิดสิทธิสวนตัว 
    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 ไดแก นักเรียนผูบังคับบัญชา

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

ใชไดเฉพาะทายึดพื้นเทานั้น 

          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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ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
วาดวย ระบบความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

             เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ในขอ ๑๘ เพื่อสรางใหนักเรียนนายรอย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค     

ทั้งทางกาย ทางสติปญญา ทางอารมณและทางสังคม อันเปนพื้นฐานในการเปน      

ผูนําทหารและเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําทหารในระดับที่กองทัพบกตองการ 
หากปรากฏวานักเรียนนายรอยผูใดไมปรับปรุงตัวใหดีขึ้นถึงมาตรฐานที่ตองการ  

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อาจจะพิจารณาใหถอนทะเบียนออกจากความเปน
นักเรียนนายรอย จึงกําหนดระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวยระบบ

ความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร ดังนี้ 

ฯลฯ 

 ขอ ๓ ระบบความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร ประกอบดวยการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๓.๑ การศึกษาอบรมตามหลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

         ๓.๒ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

         ๓.๓ การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ 
         ๓.๔ การละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ 

         ๓.๕ การประเมินคาคุณลักษณะผูนํา 

           ขอ ๔ การศึกษาอบรมตามหลักสูตรเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 
         ๔.๑ นักเรียนนายรอยทุกนาย จะตองเขารับการศึกษาอบรมตาม

หลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา ตามที่กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค
กําหนดโดยจะตองมีเวลาในการศึกษาอบรมเปนรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

                 ๔.๒ การประเมินผลการศึกษาอบรม ใหยึดถือตามระเบียบโรงเรียน    
นายรอยพระจุลจอมเกลาวาดวยการศึกษาและใหรางวัลการศึกษาของ นนร. ฉบับ

ปจจุบัน 
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                   ขอ ๕ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
     ๕.๑ นักเรียนนายรอยทุกนายจะตองมีการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง รายการของการทดสอบสมรรถภาพรางกายเปนไปตามที่   
กองการพลศึกษา กรม นนร.รอ.รร.จปร. กําหนด 
       ๕.๒ เกณฑมาตรฐานของสมรรถภาพรางกายนักเรียนนายรอย ใหมี
คะแนนเต็มรวมเปนรอยละ ๑๐๐ นักเรียนนายรอยจะตองมีสมรรถภาพรางกายผาน
เกณฑ ดังนี้ 
               ๕.๒.๑ นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ มีคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐    
               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 กองพันนักเรียนนายรอย บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติและ
การลงทัณฑนักเรียนนายรอย รวมทั้งสาเหตุของการตัดคะแนนความประพฤติและ  
การลงทัณฑโดยละเอียดทุกครั้ง  
     ๖.๒ กองจิตวิทยาและการนําทหาร กรม นนร.รอ.รร.จปร. นําผลการ
บันทึกในขอ ๖.๑ วิเคราะหหาความหยอนในความเหมาะสมของนักเรียน  นายรอยเปน
รายบุคคล                                                                                     

 ขอ ๗ การละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ 
     ๗.๑ นายทหารฝายกําลังพล กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทําบันทึกผลการ
ละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย จากการรายงานของนักเรียนนายรอย 
                ๗.๒ กองจิตวิทยาและการนําทหาร กรม นนร.รอ.รร.จปร.นําบันทึกผล
การละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ในขอ ๗.๑ วิเคราะหหาการหยอนความเหมาะสมในการเปน
ผูนําทหาร  

 ขอ ๘ การประเมินคาคุณลักษณะผูนํา 
     ๘.๑ มีการประเมินคาคุณลักษณะผูนํานักเรียนนายรอย โดยใหนักเรียน
นายรอยประเมินคากันเอง อาจารย นายทหารปกครอง และนายแพทย ทําการประเมินคา
นักเรียนนายรอย ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง หัวขอการประเมินคา ใหเปนไปตามที่        
กองจิตวิทยาและการนําทหาร กรม นนร.รอ.รร.จปร. กําหนด 



-๑๒๗- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

     ๘.๒ เกณฑการประเมินคาคุณลักษณะผูนํา นักเรียนนายรอยใหมีคะแนน
เต็มรวมกันเปนรอยละ ๑๐๐ เกณฑมาตรฐานการประเมินคาคุณลักษณะผูนํานักเรียน  
นายรอยจะตองมีคะแนนของการประเมินคาคุณลักษณะผูนํา ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 

 ขอ ๙ การวินิจฉัย การหยอนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารและการแกไข 
                ๙.๑ กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค แตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่ง 
ประกอบดวยผูบังคับหนวยขึ้นตรง ฝายอํานวยการและอาจารย ตามความเหมาะสม    
มีหนาที่ วินิจฉัยพิจารณาการหยอนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารของนักเรียน
นายรอย ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง   
     ๙.๒ คณะกรรมการจะนําผลในขอ ๔,๕,๖,๗,๘ มาวินิจฉัยหาความ
หยอนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร 
                   ๙.๓ เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยและพิจารณาวา นักเรียนนายรอยหยอน 
ในความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารใหรายงานโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
รวมทั้งประกาศให นักเรียนนายรอย  ผูปกครอง ผูรับรอง ไดรับทราบโดยมีการบันทึก
และลงนามรับทราบเปนหลักฐานและปรับปรุงตัว 
     ๙.๔ ใหนักเรียนนายรอยไดมีการปรับปรุงตัวใหดีขึ้น รายละเอียดตามที่
คณะกรรมการของกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคกําหนด เปนระยะเวลา  ๑ ป 
     ๙.๕ เมื่อครบกําหนด ใหคณะกรรมการตามขอ ๙.๑ ดําเนินการวินิจฉัย 
การปรับปรุงตัวของนักเรียนนายรอย หากมีผลการวินิจฉัยวาไมสามารถปรับปรุงตัว    
ใหดีขึ้นไดตามมาตรฐานที่กําหนด อีกทั้งยังมีผลการวินิจฉัยในระหวางที่กําลัง     
ปรับปรุงตัววายังหยอนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารให กรมนักเรียนนายรอย 
รักษาพระองค รายงานโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อปฏิบัติตอไป 
 ขอ ๑๐ ใหกองจิตวิทยาและการนําทหาร กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  
รักษาการตามระเบียบนี้ 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๔๕  

(ลงชื่อ) พ.อ.พอพล   มณีรินทร   

                 ( พอพล   มณีรินทร) 

                               ผบ.กรม นนร.รอ.  



-๑๒๘- 
  

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 ในการแตงตั้ งนักเรียนนายรอยเปนคณะกรรมการ       

ศาลเกียรติศักดิ์ มีหนาที่พิจารณาการละเมิดกฎเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายรอย และ

ขอ 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 นาย  จัดจาก นนร.ชั้นปที่ ๔ 

   ๖.๖ เลขานุการ ๑ นาย  จักจาก นนร.ชั้นปที่ ๕ 

   ๖.๗ ผูชวยเลขานุการ  ๑ นาย จัดจาก นนร.ชั้นปที่ ๔ 

   ๖.๘ นายทหารที่ปรึกษา ๑ นาย จัดจาก นธน.รร.จปร. 



-๑๒๙- 
 

 
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 รายงาน       
ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ขอรับการแตงตั้งจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือ
ใหความเห็นในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือกฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
ตามที่คณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์รองขอ 
   ๗.๕ ใหประธานศาลเกียรติศักดิ์ เสนอรายชื่อคณะกรรมการศาล
เกียรติศักดิ์ โดยนําเรียนตอผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ของทุกป โดยแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม และพนสภาพในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ในปเดียวกัน 

   ขอ ๘  หนาที่ของคณะกรรมการศาลเกียรติศักดิ์ ดังตอไปนี ้
             ๘.๑ สืบสวน สอบสวน เพื่อใหไดขอเท็จจริงหรือพิจารณาตัดสิน
นักเรียนนายรอยผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดหรือไมผิดตอกฎเกียรติศักดิ์ 



-๑๓๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๘.๒  เรียกตั วบุ คคล ตลอดจนวัสดุอื่ นใด ซึ่ งสามารถใช เป น
พยานหลักฐานมาใหการ 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 เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม 
  ๙.๒ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งตองพนสภาพไมวาจะดวย
กรณีใด ๆ ก็ตาม ใหประธานศาลเกียรติศักดิ์รายงานขออนุมัติแตงตั้งกรรมการ ขึ้นทดแทน 

  ขอ ๑๐ วิธีพิจารณาความของศาลเกียรติศักดิ์ 
    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 ผูสืบสวน/สอบสวน ผูชวยผูสืบสวน/สอบสวน เลขานุการ และผูชวย 
เลขานุการ ประชุมภายในกําหนด ๕ วัน  เพื่อพิจารณาลงมติวาจะเปดศาลเกียรติศักดิ์
หรือไม การเปดศาลเกียรติศักดิ์จะกระทําไดตอเมื่อมีเสียงสนับสนุนใหเปดศาล     
เกียรติศักดิ์เปนมติไมนอยกวา ๕ เสียง 
          ๑๐.๒ เมื่อผลการพิจารณาในขอ ๑๐.๑.๒ มีมติให เปดศาล   
เกียรติศักดิ์ ใหประธานศาลเกียรติศักดิ์เสนอรายงานขออนุมัติจากผูบังคับการกรม
นักเรียนนายรอย รักษาพระองค เปดศาลเกียรติศักดิ์ 



-๑๓๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๑๐.๓  การพิจารณาศาลเกียรติศักดิ์ 
         ๑๐.๓.๑ เมื่อได รับอนุมัติ ให เปดศาลเกียรติศักดิ์จาก         
ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแลว 
ใหประธานศาลเกียรติศักดิ์ดําเนินการสืบสวน/สอบสวน ใหเสร็จสิ้นคดี โดยเรียกเก็บ
วัตถุตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําบันทึกภาพวีดีทัศนประกอบหลักฐานการลงมติดวยทุกครั้ง 
       ๑๐.๓.๒ การลงมติวานักเรียนนายรอยละเมิดกฎเกียรติศักดิ์
นั้น  ใหถือเสียงของลูกขุน ๒๐ ใน ๒๕ เสียง โดยประธานศาลเกียรติศักดิ์ รองประธาน
ศาลเกียรติศักดิ์ ผูสืบสวน/สอบสวน ผูชวยผูสืบสวน/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 
 

 



-๑๓๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เกณฑการอักษรระดับจากการทดสอบรางกายของนักเรียนนายรอย 

เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย นนร. 

ดึงขอ   ดันพื้น (2 นาที)    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 



-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 

    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     



-๑๓๔- 
  

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 ๕๐๐ คะแนน 

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 -  

 
 

 



-๑๓๕- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การพิจารณานักเรียนนายรอยดีเดน พ.ศ.๒๕๕๗  

 
  เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ นักเรียนนายรอยที่มีคุณลักษณะ
ผูนําที่ดี มีวินัย มีอุดมการณและมีความประพฤติดี กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 

  ขอ ๓ ระเบียบนี้ใชสําหรับพิจารณา นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ – ๔ 
และนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ที่เปนนักเรียนผูบังคับบัญชา เพื่อคัดเลือกเปนนักเรียน
นายรอยดีเดนของแตละกองรอย โดยกระทําการคัดเลือกเดือนละ 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
ไดรับการพิจารณาตามที่ กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

 ขอ ๖ วิธีการคัดเลือกนักเรียนนายรอยดีเดน 
  ๖.๑ ให นักเรียนนายรอยทุกคนภายในกองรอย สงรายชื่อ
นักเรียนนายรอยภายในกองรอย ที่พิจารณาเห็นวาเหมาะสมที่จะไดรับคัดเลือกใหเปน 



-๑๓๖- 
  

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
นายรอยพระจุลจอมเกลา กอนวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป 
 ขอ ๗ ฝายกําลังพลกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอรายชื่อ 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 

                           โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 



-๑๓๗- 
 

 
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.    

ในสังกัดแตละกองพัน ไดยึดถือปฏิบัติให เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดกําหนด
ระเบียบและขอปฏิบัติของ นนร. ที่ถูกขัง ดังตอไปนี้ 

 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. ใด ๆ 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 



-๑๓๘- 
  

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 จะขอเปลี่ยนเปนรับทัณฑสถานอื่นแทนไมไดเปน    
อันขาด แต นนร. อาจขอเลื่อนการถูกขังดวยกรณี ดังตอไปน้ี 
   ๑๒.๑ เมื่อได รับคํ าสั่ งจากผูบั งคับบัญชาตั้ งแตชั้น ผบ.กรม           
นนร.รอ.รร.จปร. ใหปฏิบัติราชการอื่นในหวงเวลาที่ถูกลงทัณฑ ทําใหไมสามารถรับ
ทัณฑตามรายการลงทัณฑนั้นได 
   ๑๒.๒ ปวยโดยมีใบรับรองแพทยทหาร ใหทุเลาการฝกหรือศึกษา   
ใหพักฟนหรือพักผอน หรืองดการปฏิบัติงานตามปกติ หรือเจ็บปวยอยูในสถานพยาบาล 
และสถานพยาบาลดั งกลาวรับไว เปนผูปวยใน อยู ในความดูแลของแพทยของ
สถานพยาบาลน้ัน 
   ๑๒.๓ เปนนักกีฬาในทีมกีฬาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ซึ่งอยูในระหวางการเก็บตัว, ฝกซอมหรือแขงขัน 



-๑๓๙- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๑๒.๔ กรณีอ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาช้ัน ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.
ขึ้นไปเห็นสมควร 
 ขอ ๑๓ ใหกองพันที่ ๑-๔ รายงานขออนุมัติ ใชสถานที่ขัง 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 และตองอยูในความควบคุมของนายทหาร

ควบคุม 

   ๑๖.๒ หามนําสิ่งของนอกเหนือจากที่ไดรับมอบหมายใหกับ นนร.ที่

ถูกขัง 

                        ๑๖.๓ หากมีเหตุการณที่ไมเรียบรอยในหองขัง ใหเจาหนาที่รีบ

รายงานนายทหารควบคุมโดยเรงดวน 

        ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๑   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                 พันเอก  

                  ( สันตชัย   เกิดสวัสดิ ์) 

                                               ผูบังคับการกรมนักเรยีนนายรอย รักษาพระองค 

                                                         โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 



-๑๔๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
วาดวย การจัดระเบียบภายในหองนอนของนักเรียนนายรอย 

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

 เพื่อใหการจัดระเบียบภายในหองนอนของนักเรียนนายรอย เปนไปดวย

ความเรียบรอยและปฏิบัติเปนระเบียบอันเดียวกัน จึงกําหนดระเบียบไวเปนหลักใหถือ

ปฏิบัติโดยทั่วกันดังตอไปน้ี 

 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 
 

 

 



-๑๔๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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

 

 
 
 



-๑๔๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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

 

 
 
 



-๑๔๓- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



-๑๔๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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

 

 
 

 
 



-๑๔๕- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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

 

 

  

 



-๑๔๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การดําเนินกิจกรรรมชมรมนักเรียนนายรอย  

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมชมรมของนักเรียนนายรอย เปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงใหปฏิบัติ ดังนี้ 

ฯลฯ 

 ขอ ๕ ชมรมนักเรียนนายรอย แบงออกเปน ๖ กลุมกิจกรรม ๓๕ ชมรม ดังนี้ 

    ๕.๑  กลุมกิจกรรมกีฬา ๑๕ ชมรม 

                   - รักบี้ฟุตบอล     - ฟุตบอล        - บาสเกตบอล 

                    - กรีฑา/ไตรกีฬา   - ดาบสากล       - ดําน้ําทางยุทธวิธี             

                    - ยิงปน              - โปโลน้ําและวายนํ้า - 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 

   - เทคโนโลยีสารสยเทศ                                  

                       ๕.๔  กลุมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

๓ ชมรม 

                           - พัฒนาสังคม     - คายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ ฯ 

                              - โครงการตามแนวพระราชดําริ  

 



-๑๔๗- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

                     ๕.๕  กลุมกิจกรรมนันทนาการ  ๓ ชมรม 
                            - หัสดนตรี           - โยธวาทิต      - ซอรดดิวซ        
                   ๕.๖  กลุมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒ ชมรม 
                            - ดนตรีไทย          - พุทธศาสน                

            ขอ ๖  วัตถุประสงคการจัดตั้งชมรม  เพื่อใหนักเรียนนายรอย 
                    ๖.๑ มีความรู ความสามารถ เสริมสรางทักษะในดานกีฬา และการ
ตอสูปองกันตัว, ดานวิชาการ และดานศิลปวัฒนธรรม 
                    ๖.๒ มีรางกายแข็งแรง อดทน และจิตใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 
                    ๖.๓ เสริมสรางคุณลักษณะผูนําและอุดมการณทหาร 
                    ๖.๔ เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ และการทํางานเปนทีม 
                    ๖.๕ เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬา รร.ทหาร - ตํารวจ 

 ขอ ๗  การจัดตั้งชมรม ใหสามารถดําเนินการขอจัดตั้งชมรมขึ้นใหมได โดย    
ใหประธานชมรมหรือผูที่จะขอตั้งชมรมขึ้นใหม เสนอรายงานเปนลายลักษณอักษร    
ขอจัดตั้งชมรมใหม 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 (ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคมของปถัดไป) 
   ๗.๕ ใหแนบภาพถายหรือรูปภาพของอุปกรณหรือเครื่องมือที่สําคัญที่
จะใชในการดําเนินชมรมมาพรอมกับรายงานขออนุมัติจัดตั้งชมรมดวย 



-๑๔๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 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                          
                    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) จะเขาเปนสมาชิกชมรมได    
ก็ตอเมื่อนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ (ใหม) ไดรับสิทธิการเปนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ 
(เกา) และ/หรือไดรับเสื้อคอแดงแลว โดยใหประธานชมรมดําเนินการประชาสัมพันธ 
ใหเขารวมชมรมไดตามความสมัครใจภายในเดือนกันยายนของทุกป 

      ขอ ๙  แนวทางในการดําเนินกิจกรรมชมรมของนักเรียนนายรอย 
                     ๙.๑ วัน - เวลา ในการดําเนินกิจกรรมชมรม กําหนดใหกระทําใน   
วันจันทรหวงตั้งแตเวลา ๑๕๓๐ - ๑๗๓๐ หากชมรมใดมีภารกิจที่จะตองปฏิบัติหรือ 
เขารวมการแขงขัน ใหสามารถดําเนินกิจกรรมชมรมเพิ่มเติมในวันพุธ, วันศุกร, วันเสาร 
และวันอาทิตย ไดตามความเหมาะสม โดยตองไดรับความเห็นชอบของนายทหาร
ควบคุมชมรม แตตองไมขัดกับภารกิจใด ๆ ของกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
                     ๙.๒ การดําเนินกิจกรรมชมรม ใหหลีกเลี่ยงเวลาในหวงการศึกษาของ
นักเรียนนายรอย ทั้งการศึกษาภาควิชาการและการฝกตามหลักสูตร (ยกเวนการไดรับ
มอบภารกิจพิเศษจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนครั้งคราว)    
                    ๙.๓ ภารกิจในการดําเนินกิจกรรมชมรม ใหพึงระวังมิใหกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียแกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 



-๑๔๙- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

        ขอ ๑๐  หนาที่นายทหารควบคุมชมรม 
                       ๑๐.๑ ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณของชมรม ตลอดจนการซอม
บํารุงอุปกรณที่ชํารุด และพิจารณาการขอใชจายงบประมาณใหมีความเหมาะสมคุมคา
บนพื้นฐานของการประหยัด 
                       ๑๐.๒ ตรวจพิจารณาปรับแผนการดําเนินกิจกรรมชมรมให
เหมาะสม สอดคลองกับระเบียบและนโยบายของหนวยเหนือ 
                       ๑๐.๓ ควบคุมการดําเนินกิจกรรมชมรมใหเปนไปตามแผนงานและ
วัตถุประสงค ดวยการใหขอมูล เสนอแนะผูบังคับบัญชาตลอดจนประสานการปฏิบัติใน
สวนที่เกี่ยวของ 
                       ๑๐.๔ กํากับดูแลการปฏิบัติของนักเรียนนายรอย ในระหวางการ
ดําเนินกิจกรรมชมรมใหเกิดความเรียบรอย และไมขัดตอระเบียบ คําสั่งของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา และกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 
       ขอ ๑๑  หนาที่ประธานชมรม 
                       ๑๑.๑ ริเริ่มวางแผน การดําเนินกิจกรรมชมรม โดยมีนายทหาร
ควบคุมชมรมและนายทหารที่ปรึกษาชมรมเปนที่ปรึกษา 
                       ๑๑.๒ เก็บรักษา แจกจายสิ่งอุปกรณของชมรม โดยกําหนดแบง
มอบความรับผิดชอบใหกับสมาชิกเปนรายบุคคล 
                         ๑๑.๓ ดูแลการดําเนินกิจกรรมของสมาชิกชมรมสมาชิกใหอยูในกรอบ
และแผนงานตามวัตถุประสงค ซึ่งไมขัดตอระเบียบและคําสั่งของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา และกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     
                       ๑๑.๔ การดําเนินกิจกรรมชมรม ใหพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
เรื่องงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ใชใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
                       ๑๑.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากนายทหารควบคุม
ชมรม 
        ขอ ๑๒  การรายงาน   
                       ๑๒.๑ ใหทุกกิจกรรมชมรม รายงานผลการดําเนินงาน,การประเมินผล
พรอมภาพถายและเอกสารคาใชจาย (ใบเสร็จรับเงิน) ของโครงการที่ไดรับอนุมัติ หลัง
วันที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว ภายใน ๗ วันทําการ 



-๑๕๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

                       ๑๒.๒ ใหทุกกิจกรรมชมรมสรุปผลการดําเนินงานประจําปพรอม
ภาพถาย, การประเมินผล/ปญหาขอขัดของและขอเสนอแนะในรอบปทุกโครงการ    
เปนรูปเลม จํานวน ๒ เลม พรอมแผนซีดีขอมูล สงถึงฝายกิจการพลเรือน กรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป รายละเอียดการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปของชมรม (ผนวก ข) 
     ๑๒.๓ ใหทุกกิจกรรมชมรมเสนอแผนงาน/โครงการประจําป การ
ดําเนินกิจกรรมชมรมของปถัดไป (หวงตั้งแตเดือนเมษายา-เดือนมีนาคม ของปถัดไป) 
สงถึงฝายกิจการพลเรือน กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพื่อขออนุมัติหลักการ การดําเนินงานจาก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
                       ๑๒.๔ ใหทุกกิจกรรมชมรมเสนอขออนุมัติการดําเนินกิจกรรมตาม 
โครงการ สงถึงฝายกิจการพลเรือน กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน   
นายรอยพระจุลจอมเกลา กอนวันปฏิบัติจริงอยางนอย 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 การดําเนินกิจกรรมชมรมที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
เปนเจาภาพดําเนินกิจกรรม ใหเสนอขออนุมัติการดําเนินกิจกรรมกอนวันปฏิบัติจริง
อยางนอย ๓๐ วัน เพื่อรายงานขออนุมัติดําเนินการและขอรับการสนับสนุนจาก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตอไป 



-๑๕๑- 
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  ๑๒.๗ การรายงานขออนุมัติดําเนินกิจกรรมชมรมในกรณีที่ผูบังคับ
กองพัน กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
พิจารณาแลวไมอนุมัติใหชมรมเขารวมกิจกรรม ใหผูบังคับกองพัน กรมนักเรียนนายรอย 
รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รายงานใหผูบังคับการกรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทราบดวยวาจาทุกครั้ง 
     ขอ ๑๓  งบประมาณ 
                       ๑๓.๑ คาใชจาย ใหกิจกรรมชมรมเสนอความตองการผานนายทหาร
ควบคุมชมรมตามสายการบังคับบัญชา ลวงหนากอนการปฏิบัติอยางนอย ๑๕ วัน และไม
นําเงินสวนรวมเพื่อไปดูแลบุคคลอื่น 
                       ๑๓.๒ การขอรับงบประมาณ ตองมีหลักฐานประกอบการ เบิก-จาย 
ตามอนุมัติหลักการของกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา การรับเงินใหมารับเงินที่ฝายกิจการพลเรือน กรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เมื่อไดรับการประสาน 
            ขอ ๑๔  การควบคุม 
                       ๑๔.๑ ใหผูบังคับหนวยขึ้นตรงกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา นายทหารควบคุมชมรมกํากับดูแลการปฏิบัติของ
นักเรียนนายรอย ใหอยูในกรอบเวลาอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการ
ดูแลรักษาสิ่งอุปกรณไมใหเกิดการชํารุดสูญหาย 
                       ๑๔.๒ การแตงกายภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหอยู
ในดุลยพินิจของนายทหารปกครอง, นายทหารควบคุมชมรม และผูบังคับกองพัน    
การแตงกายภายนอกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา แตงกายตามที่กรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด การแตงกาย
นอกเหนือจากที่กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา กําหนด ใหรายงานขออนุมัติจากผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กอนทุกครั้ง 
                       ๑๔.๓ บัญชีควบคุมสิ่ งอุปกรณตองทันสมัยและ ใหรายงาน
สถานภาพของสิ่งอุปกรณมาพรอมกับเสนอแผนงาน/โครงการประจําปในเดือนธันวาคม
แบบฟอรมบัญชีคุมสิ่งอุปกรณประจําชมรมตาม ผนวก ค  
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            ขอ ๑๕  อื่น ๆ 
                       ๑๕.๑ การรับสงหนาที่ เมื่อมีการปรับยายนายทหารควบคุมชมรม  
ตองมีการรายงานการรับ-สงหนาที่ตามสายงานการบังคับบัญชา สงถึงผูบังคับการกรม
นักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (ผานฝายกิจการ
พลเรือน กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา) 
ภายใน ๒ วันทําการ 
                       ๑๕.๒ การรับ-สงหนาที่ของนักเรียนนายรอยที่เปนประธานชมรม
ระหวางคนเกากับคนใหม ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป โดย
ในเดือนธันวาคม ที่เสนอแผนงาน/โครงการประจําป ใหประธานชมรมคนเกา (นักเรียน
นายรอยชั้นปที่ ๕ สําเร็จการศึกษา ๒๔ ธันวาคม เปนวาที่รอยตรี ๒๕ ธันวาคม) และ
ประธานชมรมคนใหม เขารวมประชุมเสนอแผนงาน/โครงการประจําป ทั้ง ๒ นาย 

            ขอ ๑๖  ใหเสนาธิการ กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

        ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

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



-๑๕๓- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การใชจักรยานของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 เพื่อใหการใชงานและปรนนิบัติบํารุงรถจักรยานของนักเรียน     
นายรอยเปนไปดวยความเรียบรอย เปนแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดการปฏิบัติในการใช

รถจักรยานของนักเรียนนายรอยดังนี้ 
ฯลฯ 

 ขอ ๕ รถจักรยาน หมายถึง รถจักรยานที่นักเรียนนายรอยจัดหา
ดวยตนเอง โดยไดรับอนุมัติจาก ผูบังคับกองพันกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหนํามาใชได 

 ขอ ๖ เวลาในการใช 
                             ๖.๑ วันราชการ 
                ๖.๑.๑ ผูชวยนายทหารเวร 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 นักเรียนนายรอยที่สมัครใจอยู โรงเรียน

สามารถ ใชเพื่ อออกกําลังกายและชมภูมิทัศนภายนอกโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาได ตั้งแตเวลา ๐๘๑๕-๑๗๓๐ ทั้งนี้ จะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับกองพัน

กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ขอ ๗ การแตงกายในการใชจักรยาน 
         ๗.๑ แตงกายชุดเครื่องแบบฝก ชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับ

แขนสั้น ชุดลําลอง ชุดกีฬา (เสื้อยืดขาวคอแดง, กางเกงขาส้ัน) หรือชุดวอรม 



-๑๕๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

         ๗.๒ สามารถใชอุปกรณปองกัน เพื่ อความปลอดภั ย
ประกอบการแตงกาย ชุดลําลอง  ชุดกีฬา (เสื้อยืดขาวคอแดง กางเกงขาสั้น) หรือ     
ชุดวอรมได ยกเวนแวนตากันแดด 
         ๗.๓ หามแตงกายชุดที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๗.๑ 

 ขอ ๘ การทําความเคารพ 
          ๘.๑ เมื่อสวมหมวกใหทําความเคารพดวยทาวันทยหัตถ 
          ๘.๒ เมื่อไมไดสวมหมวก ใหทําความเคารพ โดยการทิ้งมือ
ขวาหรือซายลงขางลําตัว พรอมกับแลขวาหรือแลซาย ไปยังผูรับการเคารพ 
          ๘.๓ กรณีไมสามารถทําความเคารพ ตามขอ ๘.๑ และ ๘.๒ 
ใหหยุดรถแลวทําความเคารพ ดานขางรถจักรยาน 

 ขอ ๙ การเก็บรักษา  
      ๙.๑ ใหเก็บรักษาเปนสวนรวมที่ กองบังคับการกองพัน 
      ๙.๒ กองพันนักเรียนนายรอยจัดทําบัญชีควบคุมจักรยาน
ของนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๑๐ ขอหามในการใชรถจักรยาน 
         ๑๐.๑ หามแตงกายชุดปกติขาว ชุดปกติกากีแกมเขียว   
คอแบะ ชุดปกติคอพับแขนยาว หรือหามสวมรองเทาฟองน้ําขี่รถจักรยาน 
         ๑๐.๒ หามขี่รถจักรยานตามแถวนักเรียนนายรอยในขณะ
ออกกําลังกาย หรือในระหวางการเดินแถว 
         ๑๐.๓ หามขี่รถจักรยานในลักษณะคุมแถว สั่งการหรือ
ชี้แจงนักเรียนนายรอยขณะอยูบนรถจักรยาน 
         ๑๐.๔ หามใชรถจักรยานบรรทุกผูอื่น ในลักษณะที่อาจจะ
กอใหเกิดอันตราย 
     ๑๐.๕ หามขี่รถจักรยานในลักษณะที่จะทําใหเกิดอันตราย 
ตอตนเองและผูอ่ืน 
     ๑๐.๖  หามขี่รถจักรยานไปบริเวณพื้นที่บานพักขาราชการ  
และเขตหวงหาม เชน แผนกโคนม, โรงเรียนการสัตวกรมการสัตวทหารบก และกองพัน
ทหารราบ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
     ๑๐.๗ หามขี่รถจักรยานเสนทางขึ้น - ลง เรือนรับรอง
สโมสรนายทหารและดานหลังวัดพระฉาย 



-๑๕๕- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ขอ ๑๑ กรณีอื่นๆ ที่มิไดกลาวไวในระเบียบใหผูบังคับกองพัน    
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูอนุมัติ 
                      ขอ ๑๒ ใหฝายกําลังพลกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๘   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                              (ลงชื่อ) พ.อ. อํานวย  แยมผกา  

                                                            ( อํานวย  แยมผกา ) 

                                           ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  

                                                    โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



-๑๕๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

คําส่ังกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ที่  ๑๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง  การใชเครื่องมือสื่อสารของนักเรียนนายรอย 

 
 เพื่อใหการใชเครื่องมือสื่อสาร นอกจากที่ทางราชการจัดหาใหของ

นักเรียนนายรอยมีความเหมาะสมกับสังคมในยุคปจจุบันและมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย จึงให ยกเลิกคําสั่ง กรม นนร.รอ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ ๑๘/๕๖ ลง ๓ พ.ค.๕๖ 

เรื่อง การมีและใชเครื่องมือส่ือสารของ นนร. และใหปฏิบัติดังนี้ 

  ๑. นักเรียนนายรอยทุกชั้นปสามารถใชโทรศัพทเคลื่อนที่ได ยกเวน 

นนร.ชั้นปที่ ๑ (ใหม) 

  ๒. สถานที่ที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ได คือ บนอาคารกองรอยที่พักเทานั้น 

  ๓. หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในชวงเวลาฝกฝนและหามใชหลังเวลา 

๒๒๐๐ 

    ๔. หามพกพาโทรศัพทเคลื่อนที่ออกนอกกองรอย โดยเด็ดขาด ยกเวน 

กรณีปลอยพักบาน  

 

      สั่ง   ณ   วันที่   ๑๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

               (ลงชื่อ)  พ.อ.  อํานวย  แยมผกา 

                                  ( อํานวย  แยมผกา ) 

                                   ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  

                                   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

 
 

 



-๑๕๗- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวย การใชสโมสรนักเรียนนายรอย  

พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

                   เพื่อใหการใชสโมสรนักเรียนนายรอยของขาราชการ, นักเรียนนายรอย, 
ลูกจาง และบุคคลพลเรือน เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม จึงกําหนดระเบียบ
การปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

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 ใหรายงานการขอ  
อนุญาตใชสโมสรนักเรี ยนนายร อย ตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูบั งคับการ                 
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่ออนุมัติกอน   
อยางนอย ๓ วันทําการ เวน กรณีมีความจําเปนเรงดวนใหรายงานขออนุมัติดวยวาจา
ในลําดับแรก แลวรายงานเปนลายลักษณอักษรในภายหลัง 



-๑๕๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

   ๕.๘.๒ สําหรับขาราชการ, ลูกจาง และบุคคลพลเรือน 
ใหรายงานการขอใชถึงผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียน     
นายรอยพระจุลจอมเกลา 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 หามสวมรองเทาฟองน้ําเขาสโมสรนักเรียนนายรอย    
ทุกกรณี 
                   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 เกาอ้ีสัมมนา 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 



-๑๕๙- 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



-๑๖๐- 
  

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 องคกรและบุคคลภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ที่รวมสนับสนุนกองทุน ไดแก โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หนวยขึ้นตรง  
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ขาราชการสังกัดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
และนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๑๓ หนวยงาน องคกร ศิษยเกาและบุคคลอื่นภายนอกโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ทั้งในและตางประเทศ ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 

ฯลฯ 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ ๑๘ การประชุมคณะกรรมการ ใหมีอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 



-๑๖๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ๑๘.๑ องคประชุมในแตละครั้ง ประกอบดวยจํานวนคณะกรรมการ
อยางนอย ๒ ใน ๓  
  ๑๘.๒ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ จะตองมีคะแนนเสียง       
ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนคณะกรรมการที่เขาประชุม 
 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๖๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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 



-๑๖๓- 
 

 
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 โดยมีนายทหารฝายกําลังพล กรมนักเรียน
นายรอย รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเงินกองทุน 

 ขอ ๙ การแกไขระเบียบ 
                      ระเบียบนี้จะแกไขเพิ่มเติมไดก็ตอเมื่อมีมติ ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการ  

 ขอ ๑๐ สมาชิกกองทุน 
 ๑๐.๑ นักเรียนนายรอยชั้นปที่  ๑-๕ ที่กําลังศึกษาในโรงเรียน     

นายรอยพระจุลจอมเกลา ทุกนาย 

 ๑๐.๒ นักเรียนนายรอยที่ศึกษาตางประเทศ 

 ขอ ๑๑ การพนสภาพจากสมาชิก 
 ๑๑.๑ นักเรียนนายรอยเสียชีวิต 
 ๑๑.๒ มีคําสั่งถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนนายรอย 

 ๑๑.๓ สําเร็จการศึกษา    



-๑๖๔- 
  

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 เมื่อที่อยูอาศัยของบุพการีเกิดภัยพิบัติ จะไดรับการชวยเหลือ
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 โรงเรียน  
นายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  

ประกาศ    ณ   วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                          (ลงชื่อ) พันเอก   อํานวย  แยมผกา 
                                                              ( อํานวย  แยมผกา ) 
                                              ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
                                                      โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
 
 

 
 



-๑๖๕- 
 

 
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  มี ๙ ชนิด ดังนี้ 
              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 หมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากี
แกมเขียว 



-๑๖๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

     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 รองเทาสูงครึ่งนองหนังสีดํา หรือรองเทาเดินปา 
๑.๖  เครื่องแบบสนาม ประกอบดวย 
        ๑.๖.๑ หมวกแกปทรงออนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงออนสีดํา 

หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว 
        ๑.๖.๒ เสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียว หรือเสื้อสนามคอเปดสีกากี 

แกมเขียว 
        ๑.๖.๓ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก หรือกางเกงสนามขา

ยาวสีกากีแกมเขียว 
        ๑.๖.๔ เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา 
        ๑.๖.๕ รองเทาสูงครึ่งนองหนังสีดํา หรือรองเทาเดินปา 
เครื่องแบบสนาม (ก) (ข) และ (ค) ในบางโอกาสจะใชสีกากีแกมเขียวที่

ระบายหรือแตมดวยสีอ่ืน เพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศก็ได 
เครื่องแบบชนิดนี้ ใหใชเครื่องสนามประกอบดวย 



-๑๖๗- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

             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 เครื่องแบบเต็มยศ  เชนเดียวกับ เครื่องแบบครึ่งยศ  สําหรับ 
นักเรียนนายรอย ใหมีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค ประกอบดวย 

    ๑.๘.๑ หมวกยอดมีพู หรือหมอทรงหมอตาลสีดํา 
    ๑.๘.๒ เสื้อเต็มยศรักษาพระองค 
    ๑.๘.๓ เข็มขัดหนังสีดําและคันชีพ 
   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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คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เครื่องแบบนักเรียนนายรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  ชุดกีฬา/ชุดลําลอง 

 
  ชุดนอน 

     เครื่องแบบสโมสรคอปด         เครื่องแบบชุดในโอกาสพิเศษ               เครื่องแบบฝก                     เครื่องแบบสนาม            

    

    
  เครื่องแบบปกติขาว                    เครื่องแบบปกติ                    เครื่องแบบปกติ                       ชุดศึกษา 
                                           สีกากีแกมเขียวคอแบะ           สีกากีแกมเขียวคอพับ 

    
                         เครื่องแบบเต็มยศ                                                           เครื่องแบบครึ่งยศ 



-๑๖๙- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๒. เครื่องแบบนอกกฎกระทรวง       
           ๒.๑  ชุดศึกษา  มีสวนประกอบดังนี้ 

        ๒.๑.๑ หมวก กางเกง เข็มขัด และรองเทา ลักษณะเชนเดียวกับ
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ 

        ๒.๑.๒ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว 
           ๒.๒  ชุดกีฬา ประกอบดวย 

        ๒.๒.๑ เสื้อยืดคอกลมสีขาวมีขลิบสีแดงที่คอและแขน 
        ๒.๒.๒ กางเกงขาสั้นสีน้ําเงินดํา 
        ๒.๒.๓ ถุงเทาสั้นสีขาว 
        ๒.๒.๔ รองเทาผาใบหุมขอตามที่ทางราชการจายให ถาเปนนักกีฬา  

ที่ตองแตงชุดกีฬาตามสมัยนิยม ก็ใหแตงกายตามสมัยนิยมของกีฬาประเภทนั้น 
         ๒.๓  ชุดลําลอง  ประกอบดวย 

       ๒.๓.๑ เสื้อยืดคอกลมสีขาวมีขลิบสีแดงที่คอและแขน 
        ๒.๓.๒ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ 
  ๒.๓.๓ เข็มขัดดายถักสีกากีแกมเขียว 
       ๒.๓.๔ รองเทาผาใบหุมขอตามที่ทางราชการจายให (ถาอยูในบริเวณ

กองพันตนสังกัด อนุญาตใหสวมรองเทาแตะฟองน้ําได) 
           ๒.๔  ชุดนอน  ประกอบดวย 

        ๒.๔.๑ เสื้อคอกลมสีขาว 
        ๒.๔.๒ กางเกงไทยขายาวสีขาว 

           ๒.๕  ชุดในโอกาสพิเศษ  ใชแตงในพิธีตาง ๆ  เชน การสวนสนาม     
การจัดกองทหารเกียรติยศ  การรับแขกตางประเทศ  สวนของเครื่องแบบประกอบดวย 

        ๒.๕.๑ หมวกทรงหมอตาลสีขาว 
        ๒.๕.๒ เสื้อชั้นนอกคอปดสีแดง ดุม ๑๔ ดุม  
        ๒.๕.๓ กางเกงขายาวสีขาว 
        ๒.๕.๔ รัดประคด แดง - เหลือง 
        ๒.๕.๕ รองเทาหุมขอหนังสีดํา                           

    ๒.๕.๖ ถุงมือสีขาว 



-๑๗๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

หมวด ๒ 
สวนของเครื่องแบบ 

๑. หมวก  
๑.๑  หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว ในบางโอกาสจะใชแตรองในหมวก 

เหล็กสีกากีแกมเขียวก็ได 
 ๑.๒  หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว 

                     มีสาบโดยรอบ ปายเฉียงจากดานหนาลงไปทางซายและดานซาย
เหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนา ๔ ซม. มีตราหนาหมวกขนาดเล็ก ริมบนของ
สาบหมวกมีขลิบกวาง ๐.๕ ซม. ทําดวยแถบสีแดงและเหลืองใหสีแดงอยูดานบน 
  วิธีสวมหมวกหนีบ ใหขอบลางของมุมพับด านหนาอยูตรงแนวสัน
จมูก และสูงจากหวางคิ้วประมาณ ๓ - ๔ ซม. ตัวหมวกเอียงขวาเล็กนอย ใหชายขอบ
ลางดานขวาหางจากกนรองหูกับศีรษะประมาณ ๒ ซม.และเฉียงลงลางไปทางหลัง
เล็กนอย 
  ๑.๓  หมวกแกปทรงออนสีกากีแกมเขียว มีตราหนาหมวกขนาดเล็ก 
             เปนแบบ ๖ กลีบ มีแถบผาสีกากีแกมเขียว  ๖  แฉก เปนโครง    
เชิงหมวกดานหลังตรงกลางมีแถบยางยืดชวยกระชับศีรษะ  ดานหนามีโครงตาขายไน
ลอน  ตาถี่สีขาว มีตราหนาหมวกขนาดเล็ก วิธีสวม ใหสวมตรงหรือเอียงขวาเล็กนอย
และไมหงายหลังหรืองุมหนา 
  ๑.๔  หมวกทรงออนสีดํา  
        ตราหนาหมวกทรงออนมีขนาด ๓ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร ปก
หรือทําด วยดิ้นทอง หรือวัสดุ เทียมดิ้นทองบนสักหลาดสีดํารูปถวยกวาง  ๔.๕  
เซนติเมตร ตราหนาหมวกทรงออนนี้ แบงเปน ๔ ประเภทคือ 
    ๑.๔.๑  นายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพล นายพล จะปกรูปดาวอยู
ในชอชัยพฤกษ จํานวนดาวตามชั้นยศ 
               ๑.๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พันเอก ถึง รอยตรี รูปขนาด
เหมือนกับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล  เวนใตชอชัยพฤกษไมมีดาว 
    ๑.๔.๓ นายทหารประทวน ใชตราหนาหมวกขนาดเล็กกวาง ๓ ซ.ม. 
สูง ๔ ซ.ม. ทําดวยโลหะสีทอง 
    ๑.๔.๔ พลทหาร ใชตราหนาหมวกปกดวยไหมหรือดายสีน้ําเงินดํา 



-๑๗๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ๑.๕  หมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียว มีตราหนาหมวกขนาดกลาง 
และมีเครื่องประกอบคือ  
   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  ตองเปนหมวกทรงตึงตามรูปลักษณะที่ทาง
ราชการจายให หามดัดแปลงใหผิดรูป      
  ๑.๖ หมวกทรงหมอตาลสีขาว มีตราหนาหมวกและเครื่องประกอบ
เชนเดียวกับหมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียว เวนแตสายรัดคางใชแถบไหมทอง 
หมวกทรงหมอตาลชนิดนี้  ตองเปนหมวกทรงตึงตามรูปลักษณะที่ทางราชการจายให 
หามดัดแปลงใหผิดรูป      
  ๑.๗ หมวกทรงหมอตาลสีน้ําเงินดํา มีตราหนาหมวกและเครื่องประกอบ
เชนเดียวกับหมวกทรงหมอตาลสีขาว  
  ๑.๘ หมวกทรงหมอตาลสีดํา มีตราหนาหมวกและเครื่องประกอบ เชน 
เดียวกับหมวกทรงหมอตาลสีขาว   
  ๑.๙ หมวกยอด ตัวหมวกสีขาว ยอดหมวกและสายรัดคางโซถักทําดวย
โลหะสีทอง ดานหนาหมวกมีตราราชวัลลภและยอดหมวกมีพูสีดํา 
 ๒. เสื้อ  
  ๒.๑ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม      
แขนยาวรัดขอมือ ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเปาปะขางละ ๑ กระเปา ไมมีแถบ    
มีปกขัดดุมขางละ ๑ ดุม มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม กับมีอินทรธนู
ออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบนขนาดเล็ก ทําดวยวัตถุสีกากีแกมเขียว 
เมื่อสวมเสื้อน้ีใหสอดชายเสื้อไวภายในกางเกง  
 นักเรียนนายรอย ถามิไดบังคับแถวหรือประจําแถว จะผูกผาคอสีกากี      
แกมเขียวเงื่อนกะลาสีสอดชายผาผูกคอไวภายในเสื้อใตดุมเม็ดที่ ๒ ก็ได แตในโอกาส   
ไวทุกขใหใชผาผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี ในบางโอกาสเสื้อนี้จะใชแขนสั้นเพียงขอศอกก็ได 
  ๒.๒  เสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียว มี ๒ ชนิด 
   ๒.๒.๑ เสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียว ชนิด ๔ กระเปา 
   ๒.๒.๒ เสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียว ชนิด ๒ กระเปา  



-๑๗๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  ๒.๓  เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว  
         แบบคอปานมีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ที่ตะเข็บกลางเปดชายเสื้อไว 
ถึงแนวเอว  ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ ๔ ดุม ดานหนามีกระเปาบนและลาง
ขางละ ๒ กระเปา  กระเปาบนเปนกระเปาปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งมีปกรูปมน
ชายกลางแหลม กระเปาลางเปนกระเปายาม มีปกรูปตัดชายมนปกกระเปาทั้งสี่ขัดดุม
โลหะสีทองขนาดกลาง กระเปาละ ๑ ดุม และมีอินทรธนูออน ขัดดุมโลหะสีทองขนาด 
เล็กขางละ ๑ ดุม          
                    เสื้อแบบนี้ใหใชกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวออนแขนยาว ผูกผา 
ผูกคอสีกากีแกมเขียวเงื่อนกะลาสีประกอบดวย แตในโอกาสไวทุกขใหใชผาผูกคอสีดํา
เงื่อนกะลาสี 
  ๒.๔ เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาว   
                        มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ ๕ ดุม 
ดานหนามีกระเปาบนและลางขางละ ๒ กระเปา เปนกระเปาเจาะ กระเปาบนมีปกรูปมน
ชายกลางแหลม กระเปาลางไมมีปก สําหรับนักเรียนนายรอยใชอินทรธนูแข็ง เมื่อแตง
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค ใหมีกรีทองเหลืองที่บั้นเอวเสื้อทั้งสองขาง และเมื่อ
แตงเต็มยศใหมีปลอกคอเสื้อและปลอกขอมือเสื้อ ทําดวยสักหลาดสีแดง มีลักษณะดังนี้ 
   ๒.๔.๑ นักเรียนนายรอย ที่ปลายปลอกคอ โดยรอบมีแถบไหม      
สีทอง 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 มีอักษรพระปรมาธิไธยยอ ภปร ภายใตพระมหา
มงกุฎ ทําดวยโลหะสีทอง 
    ๒.๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายรอย ที่ปลายปลอกคอและ    
ที่ตนปลอกคอ มีแถบไหมสีทองกวางแถบละ ๑ ซ.ม. ริมนอกของแถบไหมสีทอง      
ดานปลายปลอกคอมีลวดไหมสีทองขดกวาง ๐.๕ ซ.ม.ที่ตนปลอกขอมือโดยรอบมี     
แถบไหม สีทอง ๒ แถบ กวางแถบละ ๑ ซ.ม.หางกัน ๑ ซ.ม.ดานนอกของแถบ มีแถบ   
ไหมสีทองทั้งสองแถบ มีลวดไหมสีทองขดกวาง ๐.๕ ซ.ม.ที่ปลอกขอมือดานนอกใตแถบ
ทั้งสองขาง มีอักษรพระปรมาธิไธยยอ ภปร ภายใตพระมหามงกุฎ ทําดวยโลหะสีทอง 
   ๒.๔.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพันขึ้นไป ที่ปลายปลอกคอ
และที่ตนปลอกคอโดยรอบ มีแถบไหมสีทองกวางแถบละ ๑ ซ.ม.ถัดจากแถบสีทอง 



-๑๗๓- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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 มีอักษรพระปรมาธิไธยยอ ภปร 
ภายใตพระมหามงกุฎ ทําดวยโลหะสีทอง 
  ๒.๕ เสื้อเต็มยศรักษาพระองค 
        นักเรียนนายรอยใชเสื้อทําดวยสักหลาดหรือเสิรจสีแดง ที่แนวอกมี
ดุมโลหะสีทองขนาดใหญ ๗ ดุม ปลอกคอทําดวยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํากวาง ๕ ซ.ม.      
มีขอบดิ้นทอง 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. มีขอบเปนแถบดิ้นทอง    
ขดกวาง ๐.๕ ซ.ม. ทั้งสองดาน ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาธิไธยยอ ภปร 
ภายใตพระมหามงกุฎ ปกดวย ดิ้นทอง ชายเสื้อดานหลังเปดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนว
ตะเข็บหลังขางรอยเปดทั้งสองขาง มีลายชอชัยพฤกษประดับดอกพุดตานปกดวยดิ้น
ทองบนกํามะหยี่สีน้ําเงินดําขางละ ๓ ชอ มีขอบดิ้นทองกวาง ๐.๕ ซ.ม. ที่บั้นเอวมี     
กรีทองเหลืองทั้งสองขาง ที่เอวดานหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางขางละ ๑ ดุม  

 ๓. กางเกง  
  ๓.๑  กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ  
   ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุมกวางไมนอยกวา ๑๘ ซ.ม.
และไมเกิน ๒๖ ซ.ม.ที่ขอบเอวมีหวงกวางไมเกิน ๑ ซ.ม. ๗ หวง ทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง 
สําหรับสอดเข็มขัดที่แนวตะเข็บกางเกง ดานขางมีกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา และ
จะมีกระเปาหลังเปนกระเปาเจาะก็ได      
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      ๓.๒  กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก  มี ๒ ชนิด คือ 
                 ๓.๒.๑  กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก ชนิด ก. ลักษณะ
เชนเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เวนแตกระเปาที่แนวตะเข็บกางเกง
ดานขางเปนกระเปาเจาะปากกระเปาเฉียงไมมีปก ในแนวตะเข็บกางเกงทั้งสอง         
มีกระเปาปะยืดชาย  ชายลางของกระเปาอยูเหนือแนวเขา  ตัวกระเปาเปนรูปสี่เหลี่ยม
ตรงกลางพับจีบ ๒ จีบ ชายหนาและชายลางติดกับขากางเกง ชายหลังจีบพับเพื่อให
ขยายได มีปกรูปสี่เหลี่ยมชายปกดานบนและดานหนาเย็บติดกับขากางเกง  ขัดดุมที่
กึ่งกลางปกและมุมปกที่ปด แหงละ ๑ ดุม ดานหลังมีกระเปาหลัง ๒ กระเปา เปน
กระเปาเจาะมีปกรูปเหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุมปกดานลาง  กางเกงชนิดนี้ตองสวม
ประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนองหรือรองเทาเดินปา  ปลายขากางเกงใหสอดไวภายใน
รองเทา และใชประกอบเสื้อคอเปดสีกากีแกมเขียวชนิด ๔ กระเปาหรือเสื้อคอเปด      
สีกากีแกมเขียวชนิด ๒ กระเปาก็ได 
                       ๓.๒.๒ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก ชนิด ข. ลักษณะ
เชนเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เวนแตกระเปาที่แนวตะเข็บกางเกง
ดานขางเปนกระเปาปะ ปากกระเปาเฉียงไมมีปก  ดานหลังมีกระเปาหลัง  ๒ กระเปา 
เปนกระเปาปะ ชายลางของกระเปาเปนรูปเหลี่ยมชี้ไปทางปลายขากางเกง มีปกรูป
สี่เหลี่ยมขัดดุม ๑ ดุม  กางเกงชนิดนี้ตองสวมประกอบกับรองเทาสูงครึ่งนองหรือ
รองเทาเดินปา ปลายขากางเกงใหสอดไวภายในรองเทาและใชประกอบกับเสื้อคอเปด  
สีกากีแกมเขียวชนิด ๒ กระเปา 

 ๓.๓  กางเกงขายาวสีขาว มีลักษณะเชนเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี
แกมเขียวแบบปกติ                

 ๓.๔  กางเกงแถบ  ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจดํา มีลักษณะเชนเดียวกับ
กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ  เวนแตปลายขาเรียวกวางไมนอยกวา 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. 
หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองหรือโลหะรมดําเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน ปลายมน
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กวาง ๓.๕ ซ.ม. ยาว ๕ ซ.ม. พื้นเกล้ียงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยูกึ่งกลางหัว
เข็มขัด ไมมีเข็มสําหรับสอดรู ปลายสายหุมดวยโลหะสีทองหรือโลหะรมดํากวาง ๑ ซ.ม. 
เข็มขัดแบบนี้ใชคาดทับขอบกางเกง (หัวเข็มขัดและโลหะหุมปลายสายรมดําใชกับ
เครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนามเทาน้ัน) 
  ๔.๒ เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีดํา กวาง ๓ ซ.ม. ไมมีโลหะหุม
ปลายสายหัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองหรือโลหะรมดําเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน
ปลายมนกวาง ๓.๕ ซ.ม. ยาว ๕ ซ.ม. พื้นเกลี้ยง ดานนอกมีรูปเครื่องหมายกองทัพบก
อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด ขอบริมดานในทั้งสองขางพับสําหรับสอดหวงรอยสายเข็มขัด     
ไมมีเข็มสําหรับสอดรู สําหรับเข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีดํา เข็มขัดที่มี      
หัวเข็มขัดโลหะรมดํา ใหใชกับเครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนามเทานั้น 
          ๔.๓ เข็มขัดหนังสีแดงกวาง ๔.๕ ซ.ม. มีแถบไหมทองกวาง ๑ ซ.ม. อยู 
ตอนกลางและมีแถบดิ้นทองกวาง ๐.๕ ซ.ม.อยูตอนริมทั้ง ๒ ขาง หัวเข็มขัดทําดวย
โลหะสีทองเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมุมมนดานละ ๔.๕ ซ.ม. พื้นเกลี้ยงมีรูปตราแผนดิน 
ดุนนูนอยูก่ึงกลางหัวเข็มขัด  เข็มขัดแบบนี้ใชคาดทับเสื้อชั้นนอกของนักเรียนนายรอย 
เมื่อแตงเครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองคกับใหมีซองดาบปลาย
ปนทําดวยหนังสีขาวในโอกาสถือปนประกอบดวย 
          ๔.๔ ประคดไหมริ้วทองสลับเงิน ใชคาดทับเสื้อเต็มยศรักษาพระองคของ
นายทหารสัญญาบัตรในหนวยทหารรักษาพระองค  

 ๕. คันชีพ            
             นักเรียนนายรอยใชคันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ดานนอกมีตราราชวัลลภทํา
ดวยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีแดง  ดานนอกมีแถบไหมทอง  

   ๖.  กระบี่นักเรียนนายรอย 
  ยาวประมาณ ๔๐ ซ.ม. ปลายดามเปนรูปหัวชางและกะบังทําดวยโลหะ   
สีทอง ฝกทําดวยโลหะสีเงิน ตอนตนของฝกและปลายฝกหุมดวยโลหะสีทอง มีหวง      
๒ หวง ทําดวยโลหะสีทอง มีสายกระบี่ ๒ สาย กวางสายละ ๒ ซ.ม. ทําดวยหนังสีดํา  
ใชเมื่อแตงเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอแบะ เครื่องแบบ
สโมสรหรือเครื่องแบบกันหนาว 
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หมวด ๓ 
อินทรธนูเครื่องหมายยศ 

 ๗. อินทรธนู มี ๒ แบบ   
  ๗.๑ อินทรธนูออน ทําดวยสักหลาด เสิรจ หรือผาชนิดและสีเดียวกับเสื้อ 
เปนแผนสี่เหลี่ยมเรียวจากทางดานไหลไปทางคอ  ปลายมน  ดานไหล กวาง ๕ ซ.ม. 
เย็บติดกับเสื้อ ดานคอกวาง ๔ ซ.ม. ตอนปลายขัดดุม  
  ๗.๒ อินทรธนูแข็ง ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจสีแดง เปนแผนสี่เหลี่ยมเรียว
จากทางดานไหลไปทางคอ ปลายมน ดานไหล กวาง ๕ ซ.ม. ดานคอกวาง ๔ ซ.ม. ตอน 
ปลายขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กวาง ๑ ซ.ม.  
พาดกึ่งกลางตามยาวของอินทรธนู มีเครื่องหมายเลขตามชั้นปการศึกษา (เปนเลขไทย) 
ทําดวยโลหะสีทอง ติดบนอินทรธนูทั้ง ๒ ขาง หางจากริมอินทรธนูทางดานไหล ๑ ซ.ม. 
ใหดานบนของเลขอยูทางดานคอ  เมื่อแตงเครื่องแบบฝกหรือเครื่องแบบสนามใหติด
เครื่องหมายนี้ที่คอเสื้อขางซาย 
               นักเรียนนายรอยที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่หัวหนาตอน  หัวหนาหมวด 
หัวหนากองรอย หัวหนากองพันหรือหัวหนานักเรียน ใชเครื่องหมายทําดวยโลหะสีทอง
ติดที่กึ่งกลางบนอินทรธนูทั้ง ๒ ขาง ใหดานบนของเครื่องหมายอยูทางดานคอดังนี้ 

        หัวหนาตอน            รูปจักร 
        หัวหนาหมู             กองทัพบกยังมิไดกําหนด   
   จึงใหใชเครื่องหมายรูปจักรแทน 
        หัวหนาหมวด         รูปจักรภายใตพระมหามงกุฎ 
        หัวหนากองรอย       รูปจักรภายใตพระมหามงกุฎ มีรัศมี 
        หัวหนากองพัน             รูปกระบี่ไขวประกอบกับจักรภายใต 
                                      พระมหามงกุฎ มีรัศมี 
        หัวหนานักเรียน            รูปกระบี่ไขวประกอบกับจักรภายใต 
   พระมหามงกุฎ มีรัศมีและมีชอชัยพฤกษ 
                                       โอบอยูเบื้องลาง 

                      เครื่องหมายเหลาน้ี   เมื่อแตงเครื่องแบบฝกหรือเครื่องแบบสนามให
ติดที่คอเสื้อดานซายเหนือเครื่องหมายเลขชั้นปการศึกษา 
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หมวด ๔ 
เครื่องหมายเหลาและเครื่องหมายสังกัด 

 ๘. เครื่องหมายเหลาและเครื่องหมายสังกัด ทําดวยโลหะสีทอง 
เครื่องหมายเหลาติดที่คอเสื้อขางขวา เครื่องหมายสังกัดติดที่คอเสือ้ดานซาย 
  ๘.๑  เสื้อคอพับ   ติดที่มุมปกคอพับ 
  ๘.๒  เสื้อคอปด   ติดที่มุมคอเปดตอนบน 
  ๘.๓  เสื้อชั้นนอกคอแบะ  ติดที่มุมคอแบะตอนบน 
  ๘.๔  เสื้อชั้นนอกคอปด  ติดที่คอตอนหนา 
  ๘.๕  เสื้อชั้นนอกเปดอก  ติดที่คอแบะตอนบน 
เครื่องหมายสังกัดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   นักเรียนนายรอยใชเครื่องหมาย
โลหะสีทองรูปตราแผนดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ติดที่คอ
เสื้อทั้งสองขาง โดยไมใชเครื่องหมายเหลาและเครื่องหมายสังกัด  เมื่อแตงเครื่องแบบฝก
หรือเครื่องแบบสนามใหติดเครื่องหมายนี้ที่คอเสื้อขางขวา 

หมวด ๕ 
เครื่องหมายพิเศษ 

 ๙. เครื่องหมายตามชั้นป นักเรียนนายรอยใชเครื่องหมายตามชั้นปการ 
ศึกษา ทําดวยโลหะสีทองติดบนอินทรธนูทั้ง ๒ ขาง หางจากริมอินทรธนูทางดานไหล  
๑ ซม.ใหดานบนของเลขอยูทางดานคอ เมื่อแตงเครื่องแบบฝกหรือเครื่องแบบสนามให
ติดเครื่องหมายนี้ที่คอเสื้อขางซาย 

หัวหนานักเรียน หัวหนากองพัน หัวหนากองรอย หัวหนาหมวด หัวหนาตอน   
 หัวหนาหมู 

 



-๑๗๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๑๐. นักเรียนนายรอยที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่หัวหนาตอน  หัวหนาหมวด 
หัวหนากองรอย หัวหนากองพันหรือหัวหนานักเรียน ใชเครื่องหมายทําดวยโลหะ      
สีทองติดที่กึ่งกลางบนอินทรธนูทั้ง ๒ ขาง ใหดานบนของเครื่องหมายอยูทางดานคอ 
ตามที่กลาวมาแลวในหมวด ๓ ขอ ๗.๒   

๑๑. ทหารในหนวยรักษาพระองคหรือหนวยทหารที่มีนามเกียรติยศ     
                    ใชอักษรพระปรมาภิไธยยอ ภปร ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ ซ.ม.      
ทําดวยโลหะสีทอง ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกึ่งกลางกระเปา  

๑๒. เครื่องหมายนักโดดรม  
        เปนรูปรมชูชีพอยูเหนือเอราวัณ ปกหรือทําดวยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียม
ดิ้นเงิน ระหวางเศียรเอราวัณกับขอบกระโปรงรม มีอุณาโลมทําดวยโลหะสีเงิน 
ประกอบกับปกนก ๒ ปก ปกหรือทําดวยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองบนพื้นสักหลาด
สีแดงกวาง ๑๐ ซม. สูง ๔ ซม. วิธีประดับกับเครื่องแบบใหติดที่อกเสื้อขางซายเหนือ
แนวเครื่องราชอิสริยาภรณ  เครื่องหมายนี้ใชประกอบกับเครื่องแบบได    ทุกชนิด เวน
แตเครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนาม ใชชนิดปกดวยดายมันหรือไหม เย็บติดที่อกเสื้อ
ขางซาย 

         ๑๓. เครื่องหมายทหารจูโจม 
               ใหติดที่อกเสื้อขางขวาใตแนวเครื่องหมายหนวยทหารรักษาพระองค
อักษรพระปรมาภิไธยยอ ภปร. มีลักษณะเปนรูปหัวเสือทําดวยโลหะสีทองคาบดาบ
ปลายปนสีเงินทําใหเปนมัน นัยยตาเสือสีดํา ดามสีน้ําตาลแกมแดง อยูเหนือชอ
ชัยพฤกษสีเงินทําใหเปนมัน ขนาดสูง ๒.๕ ซม. กวาง ๕.๒  ซม. เครื่องหมายนี้ใชประกอบ
กับเครื่องแบบไดทุกชนิด 

     ๑๔. ปายชื่อ   
       ทําดวยโลหะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๒ ซม. ยาว ๗.๕ ซม.หนา ๐.๑  
พื้นปายดาน ที่จะสลักชื่อเปนสีดํามีเสนขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม. สลักชื่อเต็มดวย
อักษรบรรจงสีขาวมีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.  ติดที่ตรงกึ่งกลางเหนือกระเปาบนของ
เสื้อดานขวาประมาณ ๑ ซม. ในโอกาสเดินทางไปตางประเทศใหสลักชื่อเปน
ภาษาตางประเทศตามความนิยมได หรือในโอกาสพิเศษบางโอกาสผูบังคับบัญชาตั้งแต
ชั้นผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทาขึ้นไป สั่งใหกระทําเปนตัวอักษรภาษาตางประเทศ 
ก็มีอํานาจสั่งใหกระทําเปนการชั่วคราวตามโอกาสนั้น ๆ ได 
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      ๑๕. การประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ จากทางการทหาร
ตางประเทศ 
        ทหารที่ไดรับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษจากทางการทหาร
ตางประเทศจะประดับได เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแลว
และจะประดับไดใน ๒ กรณี ดังนี้ 
                ๑๕.๑ เมื่อไปงานสมาคมหรืองานพิธีของขาราชการตางประเทศเจาของ
เครื่องหมายหรือไปปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตางประเทศที่ประเทศนั้นเปนเจาของ
เครื่องหมาย 
               ๑๕.๒ เมื่อไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติราชการ  ณ  ประเทศเจาของ
เครื่องหมาย 

      ๑๖. เครื่องหมายแสดงวุฒิการยิงปนของนักเรียนนายรอย         
       นักเรียนนายรอยมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงวุฒิในการยิงปนของ

กองทัพบกตามที่ไดรับ  ณ บริเวณกึ่งกลาง เหนือกระเปาเสื้อดานขวาใตเครื่องหมาย 
ภปร. และจะใชประกอบเครื่องแบบขณะเปนนักเรียนนายรอยเทาน้ัน   

        การประดับแพรแถบเหรียญที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
เปนการเทิดพระเกียรติและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในองคพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จึงใหนักเรียนนายรอยมีสิทธิประดับแพรแถบ 
เหรียญที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 
                   นักเรียนนายรอยเมื่อแตงกายเครื่องแบบ หามประดับแพรแถบโบ ให
ประดับแถบ ๓ ชนิดเรียงตามลําดับตอไปนี้ 
                   ๑)  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๒๑  
                   ๒)  เหรียญเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๗๒ พรรษา พ.ศ.๒๕๔๑ 
                   ๓) เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พ.ศ.๒๕๔๗ 
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ภาค ๓ 
เครื่องแบบพิเศษ 

  ๑. เครื่องแบบกันหนาวสําหรับทหารชายมี ๒ แบบ 
   ๑.๑ เครื่องแบบกันหนาวกากีแกมเขียว มีสวนประกอบเชนเดียวกับ
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ หมวก  เสื้อ และกางเกงของเครื่องแบบนี้ ทําดวย
สักหลาดหรือเสิรจสีกากีแกมเขียว เครื่องแบบชนิดนี้ใชไดสําหรับทหารทุกชั้น 
           ๑.๒  เครื่องแบบกันหนาวน้ําเงินดํา  ประกอบดวย 

        ๑.๒.๑ หมวกทรงหมอตาลสีน้ําเงินดํา 
        ๑.๒.๒ เสื้อชั้นนอกคอปดสีน้ําเงินดํา ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเต็ม

ยศสีน้ําเงินดํา 
        ๑.๒.๓ กางเกงแถบของเครื่องแบบเต็มยศ 
        ๑.๒.๔ รองเทาหุมสนหรือรองเทาหุมขอหนังสีดํา 

 ๒. ทหารซึ่งจัดเปนกองเกียรติยศ 
   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใชเครื่องแบบฝก ผาพันคอสีบานเย็น 
และเครื่องแบบสวนสนามในโอกาสพิเศษ  
   เครื่องแบบสวนสนามในโอกาสพิเศษ 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 เซนติเมตร หางจากขอบ
นอกของปลอกคอ ๐.๕ ซ.ม. ปลอกแขนทําดวยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํามีความยาวจาก
ปลายแขนถึงปลายปลอกแขนดานนอก ๒๒ ซ.ม. ปลอกแขนทอนลางเปนรูปสี่เหลี่ยม 
สูง ๙.๕ ซ.ม.มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ๓ แถบ แถบบนและแถบลางดาน
ปลายแขนเสื้อกวางแถบละ ๑.๕ ซ.ม. แถบกลางกวาง ๒ ซ.ม. เวนระยะระหวางแถบ ๒ 
ซ.ม. แถบลางอยูหางจากขอบปลายแขน ๐.๕ ซ.ม. ปลอกแขนทอนบนดานนอกเปนรูป
สามเหลี่ยมสูง ๑๒.๕ ซ.ม. ฐานของรูปสามเหลี่ยม ติดกับขอบบนของปลอกแขนทอน
ลาง ที่ขอบสามเหลี่ยมทั้งสองขางมีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ๒ แถบ แถบ
ดานนอกกวาง ๑.๕ ซ.ม. อยูหางจากขอบปลอกแขนทอนบนดานนอก ๐.๕ ซ.ม.     
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แถบดานในกวาง ๑ ซ.ม. อยูหางจากแถบดานนอก ๐.๕ ซ.ม. ปลายแถบที่ดานฐานทั้ง
สองแถบติดกับแถบบนของปลอกแขนทอนลาง ภายในรูปสามเหลี่ยมมีรูปหมวกนักรบ
โบราณ ปกดวยดายหรือไหมสีเหลืองซอนทับบนดาบปกดวยดายหรือไหมสีขาว  
ชายเสื้อดานหลังเปดชายเสื้อถึงแนวเอวที่แนวตะเข็บหลังขางรอยเปดทั้งสองขาง มีดุม
โลหะสีทองขนาดกลาง ๒ แถบ แถบละ ๒ ดุม 
   ๒.๓ กางเกงขายาวสีขาว มีลักษณะเชนเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกม
เขียวแบบปกติ 
   ๒.๔ เข็มขัดหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีแดงกวาง ๕.๕ ซ.ม.มีแถบไหมเงิน 
หรือวัตถุเทียมไหมเงิน กวาง ๑ ซ.ม. อยูตอนกลาง และแถบไหมทองหรือวัตถุเทียม 
ไหมทอง กวาง ๑ ซ.ม.อยูตอนริมทั้งสองขาง หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมน  ยาวดานละ ๕.๕ ซ.ม. พื้นเกลี้ยง มีรูปตราแผนดินดุนนูนอยู
กึ่งกลางหัวเข็มขัด และใชคาดทับเสื้อชั้นนอกคอปดสีแดงเลือดนก 
   ๒.๕ รองเทาหุมขอหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือยืดขาง 
   ๒.๖ อินทรธนูแข็ง 
   ๒.๗ ถุงมือสีขาว 
  สําหรับนักเรียนนายรอยซึ่งไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่หัวหนาหมวด หัวหนา
กองรอย หัวหนากองพัน หรือหัวหนานักเรียน ใชกระบี่ลักษณะเชนเดียวกับนายทหาร
สัญญาบัตร เวนแตใหใชพูไหมสีทอง สายกระบี่มีลักษณะเชนเดียวกับสายกระบี่นายทหาร
สัญญาบัตรและใชแผนหอยสายกระบี่ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว 
 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 

 
 



-๑๘๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เบ็ดเตล็ด 

 

สิทธิประโยชน 

เงินเบ้ียเลี้ยงนักเรียนนายรอย 
 

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

 
 



-๑๘๓- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

 
 

คําสั่งกองทัพบก 
ที่   ๑๗๘ /๒๕๕๓ 

เรื่อง  ใหใชอัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เครื่องนอน   
เครื่องสนามและของใชประจําตัว 

----------------------------------------------- 
 เพ่ือใหการกําหนดความตองการ การจัดหา การเก็บรักษาและการแจกจายเครื่อง
แตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใชประจําตัว เปนไปดวย
ความเหมาะสม จึงใหดําเนินการ ดังนี้.-  
 ๑. ใหยกเลิกคําสั่งกองทัพบก ดังตอไปนี้ 
     ๑.๑ คําสั่ง ทบ.ที่ ๒๖๓/๒๕๑๔ ลง ๑๑ มิ.ย.๑๔ เรื่อง ใหใชอัตราสิ่งอุปกรณ
ประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เครื่องนอนและ  เครื่องสนาม 

ฯ ล ฯ 
   ๑.๙ คําสั่ง ทบ. ที่ ๑๕๖/๒๕๔๖ ลง ๒๕ เม.ย.๔๖ เรื่อง ใหกําหนดอัตราสิ่ง
อุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย และเครื่องนอน ของนักเรียนนายรอย 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
   ๑.๑๐ คําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับคําสั่งนี้ ใหยกเลิกเสียทั้งสิ้น 
 ๒. ใหใชคําสั่งฉบับนี้แทน ซึ่งกําหนดอัตราสิ่งอุปกรณไว ดังนี้ 

ฯ ล ฯ 
    ๒.๓ ผนวก ค อัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่อง
แตงกาย  นักเรียนทหาร 

ฯ ล ฯ 
    ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

      สั่ง   ณ    วันที่   ๑๗   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                                รับคาํสั่ง ผบ.ทบ. 

                                      พล.อ. ธีระวัฒน  บุณยะประดับ 
                                              (ธีระวฒัน  บุณยะประดับ) 

                                                ผช.ผบ.ทบ. 

 



-๑๘๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

คําส่ัง กองทัพบกที่ 178/2553  ลงวันที่ 17 ส.ค.2553 

เรื่อง ใหใชอัตราสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย 

เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใชประจําตัว 

ผนวก ค อัตรสิ่งอุปกรณประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย นักเรียนทหาร 

อนุผนวก 1 นัเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (หลักสูตร 5 ป 

ลําดบั รายการ 
หนวย 
นับ 

อายุ 
ป 

ป 
1 

  ป   
   2 

  ป 
   3 

   ป       
   4 

    ป   
    5 

 
สิ่งอุปกรณจายประจํากาย 

       
        เครื่องแตงกาย/เครื่องประกอบ เครื่องแตงกายปกต ิ               

1 หมวกหนีบสีกากีแกมเขียวมีขลิบสีแดงและเหลือง ใบ 1 1 1 1 1 1 

2 หมวกทรงออนสีดําพรอมตราหนาหมวก ใบ 2 1 - 1 - - 

3 
หมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียว มีสายรัดคาง 

ผาพันคอและดุมพรอม ใบ - 1 - 1 - - 

4 
หมวกทรงหมอตาลสีขาว มีสายรัดคาง 

ผาพันหมวก และดุมพรอม ใบ - 1 - - 1 - 

5 ตราหนาหมวกรูปจักรอุณาโลมขนาดเล็กโลหะสีทอง อัน - 1 - - - - 

6 ตราหนาหมวกปกดิ้นทองขนาดกลาง อัน 3 2 - 1 1 - 

7 ชุดปกติขาว ชุด - 1 - - 1 - 

8 ชุดปกติคอแบะ ชุด - 1 - 1 - - 

9 
กางเกงแถบทําดวยสักหลาดหรือเสริ์จสีดํา มีแถบ 

สีแดงขางละ ๒ แถบ ตัว 10 1 - - 1 - 

10 เครื่องแบบสนาม ชุด 1 3 - 2 - - 

11 เสื้อคอพับสีขาว (เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนยาว) ตัว - 1 - - 1 - 

12 เสื้อคอพับ (แขนยาวสีกากีนวลแกมเขียว) ตัว - 1 - 1 - - 



-๑๘๕- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ลําดบั รายการ 
หนวย 
นับ 

อายุ 
ป 

ป 
1 

  ป   
   2 

  ป 
   3 

   ป       
   4 

    ป   
    5 

13 
ชุดปกติคอพับ (เสือ้คอพับแขนยาวและกางเกง 

ขายาวแบบปกติสีกากีแกมเขียว) ชุด - 1 1 1 1 1 

14 
ชุดปกติคอพับ (เสื้อคอพับแขนสั้นและกางเกง 

ขายาวแบบปกติสีกากีแกมเขียว) ชุด - 2 1 1 1 1 

15 เสื้อยืดคอกลมมีขลิบสีแดงที่คอและแขน ตัว 1 2 2 2 2 2 

16 สายเข็มขัดดายถักหรือวัสดุเทียมดายถักสีดํา สาย - 1 - 1 - - 

17 หัวเข็มขัดโลหะสีทอง หัว - 1 - - - - 

18 หัวเข็มขัดโลหะรมดํา หัว - 1 - - - - 

19 เข็มขัดสีแดงแถบไหมทองหัวพรอม สาย - 1 - - - - 

20 สายกระบี่ สาย - 1 - - - - 

21 เครื่องหมายปกอักษรพระปรมาภิไธยยอ ภปร. อัน 1 3 - 2 - - 

22 อักษร ภปร. โลหะสีทองติดอินทรธนูเสื้อ คู - 2 - - - - 

23 เครื่องหมายปกรูปตราแผนดินปกไหมสีน้ําเงินดํา อัน 1 3 2 2 2 2 

24 เครื่องหมายโลหะสีทองรูปตราแผนดินติดคอเสื้อ คู - 2 - - - - 

25 อินทรธนูแข็งสักหลาดหรือเสริ์จสีแดง คู - 1 - - 1 - 

26 เครื่องหมายปกเลขชั้นปการศึกษา อัน 1 3 2 2 2 2 

27 หมายเลขชั้นปการศึกษา โลหะสีทอง คู - 2 2 2 2 2 

28 เครื่องหมายปกตําแหนงหัวหนาหมู อัน 1 - - - - 1 

29 เครื่องหมายปกตําแหนงหัวหนาหมวด อัน 1 - - - - 1 

30 เครื่องหมายปกตําแหนงหัวหนากองรอย อัน 1 - - - - 1 

31 เครื่องหมายปกตําแหนงหัวหนากองพัน อัน 1 - - - - 1 



-๑๘๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ลําดบั รายการ 
หนวย 
นับ 

อายุ 
ป 

ป 
1 

  ป   
   2 

  ป 
   3 

   ป       
   4 

    ป   
    5 

32 เครื่องหมายปกตําแหนงหัวหนานักเรียน อัน 1 - - - - 1 

33 เครื่องหมายตําแหนงหัวหนาหมู โลหะสีทอง อัน - - - - - 1 

34 เครื่องหมายตําแหนงหัวหนาหมวด โลหะสีทอง อัน - - - - - 1 

35 เครื่องหมายตําแหนงหัวหนากองรอย โลหะสีทอง อัน - - - - - 1 

36 เครื่องหมายตําแหนงหัวหนากองพัน โลหะสีทอง อัน - - - - - 1 

37 เครื่องหมายตําแหนงหัวหนานักเรียน โลหะสีทอง อัน - - - - - 1 

38 ดุมโลหะสีทอง ชุด - 1 - - - - 

39 ปลอกแขนทุกขสีดํา ปลอก - 1 - - - - 

40 ผาผูกคอสีกากีแกมเขียว เสน - 1 - - - - 

41 ผาผูคอสีดํา เสน - 1 - - - - 

42 กระเปาใสหนังสือ ใบ - 1 - - - - 

43 กรีทองเหลือง คู - 1 - - - - 

44 ผาขาวมา ผืน 1 1 1 1 1 1 

45 ผาเช็ดตัว ผืน 1 1 1 1 1 1 

46 ถุงเทา คู 1 3 3 3 3 3 

47 ถุงเทาใยสังเคราะห (ถุงเทาสั้น) คู 1 2 2 2 2 2 

48 รองเทาหุมขอหนังสีดํามีซิบขาง (รองเทาฮาลฟ) คู 1 1 - 1 - 1 

49 รองเทาทรงสูงครึ่งนองสีดาํ (คอมแบท) คู 1 2 1 1 1 1 

50 รองเทาหุมขอหนังสีดํา คู 1 2 - 2 - 1 

51 หวงถวงปลายขากางเกง คู - 1 - - - - 



-๑๘๗- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ลําดบั รายการ 
หนวย 
นับ 

อายุ 
ป 

ป 
1 

  ป   
   2 

  ป 
   3 

   ป       
   4 

    ป   
    5 

  เครื่องแตงกายสําหรับเลนกีฬา               

52 เสื้อยืดคอกลมมีขลีบสีแดงที่คอและแขน ตัว 1 1 1 1 1 1 

53 กางเกงกีฬาสีน้ําเงิน ตัว 1 2 2 2 2 1 

54 กางเกงวายน้ํา ตัว - 1 - 1 - - 

55 ถุงเทาใยสังเคราะห (ฟุตบอล) คู 1 1 1 1 1 - 

56 ถุงเทาใยสังเคราะห (บาสเกตบอลสั้นสีขาว) คู 1 1 1 1 1 1 

57 รองเทาฟุตบอลสีดํา คู - 1 - 1 - 1 

58 รองเทาผาใบหุมสน คู 1 1 1 1 1 1 

  เครื่องประกอบเครื่องแตงกายเมื่อสําเร็จการศึกษา               

59 
กางเกงแถบทําดวยสักหลาดหรือเสริ์จสีดํา มีแถบสี

แดงขางละ 2 แถบ ตัว 10 - - - - 1 

60 เข็มขัดดายถักหรือวัสดุเทียมดายถักสีดําหัวพรอม สาย - - - - - 1 

61 หัวเข็มขัดโลหะ (สีทอง) อัน - - - - - 1 

62 ดาวหากลีบโลหะสีทอง คู - - - - - 1 

63 ดุมดุนรูปจักรพระมหามงกุฎ ชุด - - - - - 1 

64 ตราหนาหมวกขนาดกลางปกไหมทอง อัน 3 - - - - 1 

65 แผงหนังเกี่ยวสายหอยกระบี่ แผง 6 - - - - 1 

66 พูกระบี่ดิ้นทอง พู 10 - - - - 1 

67 สายรัดคางไหมทอง สาย - - - - - 1 

68 สายกระบี่หนังสีแดง แถบไหมทอง สาย 6 - - - - 1 

69 อินทรธนูแข็งพรอมเครื่องหมายยศ คู - - - - - 1 



-๑๘๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ลําดบั รายการ 
หนวย 
นับ 

อายุ 
ป 

ป 
1 

  ป   
   2 

  ป 
   3 

   ป       
   4 

    ป   
    5 

  เครื่องแตงกายสําหรับฝกหลักสูตรสงทางอากาศ               

70 เครื่องแบบสนาม ชุด 1 - - 1 - - 

71 รองเทาสูงครึ่งนองหนังสดีําแบบโดดรม คู 1 - - 1 - - 

72 รองเทาผาใบหุมขอ คู 1 - - 1 - - 

73 เครื่องหมายรนักโดดรม ตัว - - - 1 - - 

  สิ่งอุปกรณประจํากาย               

71 ปลอกหมอน ปลอก 2 2 1 1 1 1 

72 ผาขาวปูนอน ผืน 2 2 1 1 1 1 

73 ผาหมนอน ผืน 5 2 - - - - 

74 มุงสีกากีแกมเขียว หลัง 2 1 - - - - 

75 หมอน ใบ 2 1 - - - - 

76 ที่นอน หลัง 5 1 - - - - 

  สิ่งอุปกรณประจําหนวย               

71 ซองกระบี่ดายถักสีกากีแกมเขียว อัน 3 หมายเหตุขอ  7 

72 เสื้อกันหนาว แบบแจคเกตฟลด ตัว 5 หมายเหตุขอ  8 

73 ผาพันคอสีตางๆ (สีบานเย็น) ผืน 2 300 

 
 

 
 

 



-๑๘๙- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

การใหบริการแกนักเรียนนายรอย 
 

 

อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ป 
       อาคาร รร.จปร.๑๐๐ ป เปนสวนหนึ่งของแผนกหอสมุดและพิพิธภัณฑ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

               ๑. การแบงพื้นที่ภายในอาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ป 
  ๑.๑ ชั้นลาง เปนหองบรรยายสรุป  หองยุทธภัณฑประจํากายของ
ทหารไทยในอดีตและตูเก็บของที่ระลึกจากผูมาเยี่ยมชมอาคาร 
  ๑.๒ ชั้นที่ ๒ เปนหองจัดแสดงอนุสรณเกียรติประวัติของศิษยเกา
โรงเรียนนายรอย ธงไทยสมัยตาง ๆ และเครื่องแบบนักเรียนนายรอยสมัยตาง ๆ      
  ๑.๓ ชั้นที่ ๓ เปนที่ประดิษฐานพระบรมรูปหุนขี้ผึ้งของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การจัดภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับกําเนิดโรงเรียน  
นายรอย ตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน 

               ๒. การใชบริการ            
      การใชบริการของอาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ป   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
การใชบริการของ หอสมุดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยอนุโลม 

            ๓.  การยืมสิ่งของออกนอกอาคาร 
  ๓.๑ ฟลมภาพ หรือภาพเหตุการณสําคัญ  ยืมไดครั้งละไมเกิน ๕๐ 
ภาพ  ยืมไดไมเกิน ๗ วัน หากชํารุดสูญหายตองชดใชเปนเงินภาพละ ๑๐ บาท 
  ๓.๒ การยืมชุดนักเรียนนายรอยสมัยตาง ๆ จะตองทําความตกลง   
กับหัวหนาแผนกหอสมุดและพิพิธภัณฑเสียกอน จะตองซักรีดทําความสะอาดให
เรียบรอยกอนนําสงคืน 

โรงพยาบาลโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 กองทัพบกมีนโยบายใหนักเรียนนายรอย เปนผูมีรางกายสมบูรณและมีจิตใจ
เขมแข็ง สามารถอดทนตอความยากลําบากได ดังนั้นนักเรียนนายรอยจะตองหมั่นดูแล
สุขภาพและออกกําลังกายอยูเสมอ ทางโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพทั่วไปของนักเรียนนายรอยปละ ๒ ครั้ง แตถาผูใดรูสึกวา



-๑๙๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ตนเองมีอาการผิดปกติ ไมวาจะเปนทางดานรางกายหรือจิตใจ สามารถเขาพบปรึกษา
แพทยไดทันที  เมื่อนักเรียนนายรอยเกิดการเจ็บปวยขึ้น สามารถเขารับการรักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาลของโรงเรียนไดตามเวลาที่กําหนด  ซึ่งทางโรงพยาบาลไดกําหนดความ
เรงดวนในการรักษาพยาบาลนักเรียนนายรอยไวเปนอันดับหนึ่ง  กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน
สามารถเขารับการรักษาพยาบาลไดตลอดเวลา  โรงพยาบาลมีอุปกรณการรักษา 
พยาบาลที่ทันสมัย มีรถพยาบาลที่พรอมปฏิบัติงานไดตลอดเวลา  

             ๑. คําแนะนํากรณี นนร. เจ็บปวยฉุกเฉิน/เรงดวน 
                   เมื่อเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน เชน อุบัติเหตุ/โรคทางกาย เชน  ปวดทอง
อยางรุนแรง, หมดสติ   
 ๑.๑  พกบัตรประกันสุขภาพไวตลอดเวลา พรอมบัตรประจําตัวประชาชน 
เมื่อออกไปนอก รร.จปร. 
 ๑.๒  เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐที่ใกลที่สุดเปนอันดับแรก 
 ๑.๓  เขารับการตรวจรักษาโรงพยาบาลเอกชน ที่เขารวมโครงการกับ 
สปสช. (ตองสอบถามกับ ร.พ.น้ัน 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     



-๑๙๑- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ๒. การปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บปวยที่ไมฉุกเฉิน 
          ๒.๑ ใหนักเรียนนายรอยที่เจ็บปวยแจงนักเรียนหัวหนาหมูเวรกองรอย  
หัวหนาหมูเวรกองรอยจําหนายยอดแลวรวบรวมรายชื่อสงใหนักเรียนหัวหนากองพัน  
ใหเสร็จกอนเวลา ๐๖๔๐ 
  ๒.๒ นักเรียนหัวหนากองพัน รวบรวมรายชื่อแตละกองรอย  สงให
นายทหารตรวจวินัยกองพัน ๑ ฉบับ สงใหนายทหารเวรกรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค ๑ ฉบับ ใหเสร็จสิ้นกอนเวลา ๐๗๐๐ 
  ๒.๓ กอนรับประทานอาหารเชาหรือในเวลารับประทานอาหารเชา ให   
นักเรียนนายรอยที่ประสงคตรวจรักษาโรค นําสมุดบันทึกการอนุญาตใหไปตรวจโรคของ
ตนไปใหนายทหารตรวจวินัยกองพันพิจารณาลงนามอนุญาตใหไปตรวจรักษาโรคได 
          ๒.๔ ในหวง ๐๗๐๐–๐๘๐๐ ใหผูที่ไดรับอนุญาตไปทําการตรวจรักษาโรค 
ณ ตึก ก ๔ สกศ.รร.จปร. ซึ่งโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใชเปน
สถานที่ตรวจรักษาโรคชั้นตนใหกับนักเรียนนายรอย หากแพทยเห็นวานักเรียนนายรอย
ผูใดสมควรรับการตรวจรักษาขั้นตอไป ก็จะดําเนินการสงตัวไปยังโรงพยาบาลโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา 
          ๒.๕ หากประสงคจะขอยกเวนการฝก  ศึกษา หรือสอบตามกําหนดหรือ
จะตองไปทําแผล ฉีดยาหรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการเจ็บปวยของตน ใหขอหลักฐานจาก
แพทยผูรักษา เพื่อนําไปแสดงตออาจารยผูฝกสอนหรืออ่ืน ๆ  ตามแตกรณี 
  ๒.๖ นักเรียนนายรอยที่เจ็บปวย หากแพทยเห็นวาตองรับไวเปนผูปวย
ในหรือนําสงไปตรวจรักษาตอที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา จะตองแจงใหกองบังคับการ
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค ทราบ เพื่อดําเนินการสงปวยตอไป 

       ๓.  การเย่ียมนักเรียนนายรอยปวย 
         ๓.๑  ญาติสามารถเขาเยี่ยมไดทุกวันตั้งแตเวลา ๑๐๐๐ - ๑๘๐๐ 
 ๓.๒  นักเรียนนายรอย  (ที่ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว) 
สามารถเขาเยี่ยมได             
   ๓.๒.๑ ในวันที่มีการศึกษาเยี่ยมไดในเวลา๑๐๐๐-๑๒๐๐ และเวลา 
๑๖๐๐-๑๗๐๐             
     ๓.๒.๒ ในวันหยุด  เยี่ยมไดในเวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐ 
         ๓.๓  นักเรียนนายรอยที่เขาเยี่ยมตองแตงเครื่องแบบ (ยกเวนชุดพละ) 
         ๓.๔  ขออนุญาตพยาบาลหอผูปวยกอนเขาเยี่ยม 
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        ๔.  การเจ็บปวยที่ตองพักการศึกษาหรือถอนทะเบียน 
         ๔.๑ เมื่อเกิดการเจ็บปวยที่ไมอาจรักษาใหหายไดภายในปการศึกษานั้น 
ทางโรงพยาบาลจะแตงตั้งกรรมการแพทยขึ้นพิจารณา หากผลพิจารณาเห็นวา         
ไมสามารถทําการรักษาใหหายไดภายในปการศึกษานั้น ใหโรงพยาบาลเสนอรายงาน
ขอใหพักการศึกษาในปการศึกษานั้นตอผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 เมื่อนักเรียนนายรอยไดพักรักษาตัว ตามอนุมัติผูบัญชาการโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาแลว กอนเปดภาคการศึกษาในปการศึกษาถัดมา  ๔๐  วัน  
จะตองมารายงานตัว ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อ
โร งพยาบาลจะไดแต งตั้ งกรรมการขึ้นทําการตรวจสอบและรายงานผลให                 
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดทราบและพิจารณาอนุมัติใหเขา   รับ
การศึกษาตอไป 
 ๔.๒ การเจ็บปวยที่ไมอาจรักษาใหหายไดภายใน ๑ ป หรือปวยเปนโรค
ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ ใหถอน
ทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

การใชบริการสระวายนํ้า 
ศูนยกีฬา กองการพลศึกษา 

        มีสระวายนํ้าขนาดมาตรฐานกวาง  ๒๕ x ๕๐  เมตร จํานวน  ๑  สระ
ใชเปนสถานที่ฝกวายน้ําและกีฬาทางนํ้าใหแกนักเรียนนายรอย     
                   การใชบริการ  กําหนดเวลาใชบริการสระวายนํ้า ไดดังนี ้
            วันราชการ        เวลา ๐๕๐๐-๐๖๓๐  และเวลา ๑๕๓๐-๑๘๐๐ 
           วันหยุดราชการ  เวลา ๐๕๐๐-๑๘๐๐ 

หองออกกําลังกาย รร.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  



-๑๙๓- 
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             การใชบริการหองออกกําลังกาย   วันราชการ  นนร. ระหวางเวลา 
๑๕๐๐ - ๑๘๐๐  ขาราชการ ครอบครัว บุคคลทั่วไป เวลา ๑๗๓๐ - ๒๐๐๐ เวน
วันหยุดราชการ  การแตงกาย ชุดกีฬารองเทาผาใบ พรอมผาขนหนูสวนตัว 

หองฝกปฏิบัติการทางภาษา กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
                  ที่ตั้ง ณ ชั้นลางอาคารกองบังคับการกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  
สามารถเขาใชในวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ ) หวงเวลา ๑๕๓๐-๒๐๓๐  
                  มีเครื่องอุปกรณฝกภาษาอังกฤษโดยระบบคอมพิวเตอร ชั้นอุปกรณ
ระดับ ๔ (มาตรฐาน ยศ.ทบ.) ประกอบดวย เครื่องแมขาย ๑ ชุด พรอมระบบเครือขาย 
๓๕  ชุด ใชโปรแกรมภาษา  ELLIS ระบบมัลติวิชั่น ในการฟง อาน พูด และฝกปฏิบัติ
กับเครื่องโดยตรง  นนร.ทุกชั้นป สามารถเขาใชเพื่อฝกปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกัน และสงเสริมกิจกรรมของชมรมภาษาอังกฤษ นนร.ได  

  การแตงกาย ชุดเสื้อยืดคอแดง กางเกงฝกพราง รองเทาผาใบ 

การใชบริการซักรีดเสื้อผา 
           โรงซักรีดของแผนกยกบัตร สวนบริการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
จะบริการซักรีดเสื้อผาและเครื่องนอนใหกับนักเรียนนายรอย โดยคิดคาบริการเปนรายป   
 การใชบริการ 
         ๑.เสื้อผาหรือเครื่องนอนที่จะซักรีด ใหเขียนชื่อสกุล สังกัดกองพัน  
กองรอยไว เพื่อเปนที่สังเกตใหชัดเจน  (แตตองระวังอยาใหมองเห็นขอความที่เขียน  
เมื่อทําการสวมใสแลว) 
        ๒. พับเสื้อผาหรือเครื่องนอน ที่จะซักรีดวางไวปลายเตียงนอนใหเรียบรอย 
ในตอนเชากอนไปรับประทานอาหาร 
         ๓. เจาหนาที่จะมาเก็บไปดําเนินการซักรีด เสร็จแลวจะนํามาสงคืนโดย
วางไวที่กําหนดให 
         ๔. ชนิดของเสื้อผาและเครื่องนอนที่สงซัก มีดังนี้ 
              ๔.๑ วันจันทร อังคาร พฤหัสบดี ศุกร  รับเฉพาะเครื่องแบบปกติกากี
แกมเขียวคอพับ ชุดฝก ชุดนอน ชุดกีฬา ผาปูที่นอน ผาเช็ดตัว ปลอกหมอน ผาหม 
และหมวกหนีบ  
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              ๔.๒ วันพุธ รับเฉพาะเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ  เครื่องแบบ
ปกติขาว และเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 
  ๔.๓  วงรอบการสงผา  รับวันจันทรสงวันพุธ,  รับวันอังคารสงวัน
พฤหัสบดี, รับวันพุธสงวันศุกร,  รับวันพฤหัสบดีสงวันจันทร 

การใชบริการไปรษณีย 
 กรมไปรษณียโทรเลข ไดจัดตั้งสํานักงานไปรษณียโทรเลขสาขาโรงเรียน    
นายรอยพระจุลจอมเกลาขึ้นที่อาคารสาระสโมสร หนาโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา บริการรับ-สงจดหมายธรรมดา จดหมายลงทะเบียน โทรเลข ธนาณัติและ
พัสดุภัณฑทางไปรษณีย 
           การใชบริการ 
        ๑. การสงจดหมาย พัสดุภัณฑ หรือธนาณัติเงิน ถึงนักเรียนนายรอย ใหระบุ
ดังนี้ 
             ๑.๑ การจาหนาซอง                                                                                                                              
             นนร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      ชั้นปที่. . . กองรอยที่. . . กองพันที่. . . 
                       กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
                       โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
                       ต.พรหมณี  อ.เมือง  จ. นครนายก (๒๖๐๐๑) 
      ๑.๒ การสั่งจายธนาณัติ สั่งจายไปรษณีย รร.จปร. 

         ๒.  การปฏิบัติในการใชบริการไปรษณีย 
             ๒.๑ การสงจดหมายธรรมดา ใหใสซองติดแสตมปแลวทิ้งลงตูไปรษณีย     
ที่ติดตั้งไวบริเวณหนากองบังคับการกองพันทุกกองพัน              
  ๒.๒ การสงจดหมายลงทะเบียนโทรเลข ธนาณัติ และพัสดุภัณฑทาง
ไปรษณีย  ใหนําไปมอบใหกับหัวหนาหมู เวรของกองรอยกอนเวลารวมแถวไป
รับประทานอาหารเชา หัวหนาหมูเวรของกองรอยจะนําสงเจาหนาที่ไปรษณียของ    
กองพัน เจาหนาที่ไปรษณียของกองพันจะนําไปที่ทําการไปรษณีย  เพื่อดําเนินการ
ตอไป                                         
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             ๒.๓ นักเรียนจะไดรับจดหมายโทรเลขหรือพัสดุภัณฑทางไปรษณียที่มี   
ผูสงมาถึงตน ผานที่ทําการไปรษณีย-ฝายสารบรรณ กรมนักเรียนนายรอย รักษา
พระองค-เจาหนาที่ของกองพัน-ผูบังคับกองรอย-หัวหนาหมูเวรกองรอย  
             ๒.๔ การรับธนาณัติเงิน  เมื่อนักเรียนไดรับจดหมายธนาณัติเงินให
นักเรียนลงนามมอบฉันทะใหกับเจาหนาที่  ที่ผูบังคับกองพันแตงตั้งใหเปนผูรับมอบ
ฉันทะรับเงินนักเรียน เสร็จแลวสงใหหัวหนาหมูเวรของกองรอยตามแนวทางในการ
ปฏิบัติในขอ ๒.๒ และจะไดรับเงินจากผูบังคับกองรอยตามแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ ๒.๓ 
             ๒.๕ จดหมาย  โทรเลข หรือพัสดุภัณฑทุกชนิดที่มีถึงนักเรียนนายรอย
หรือนักเรียนนายรอยสงออก ผูบังคับบัญชามีสิทธิแกะออกอานหรือตรวจสอบได เพื่อ
ผลในการปกครองบังคับบัญชา และการรักษาความปลอดภัยของหนวยในการผานเขา
ออกบริเวณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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ตอนที่ ๕ 
งานและพิธีการตาง ๆ                                          
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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 จากนั้นผูที่ไดเลื่อนชั้น     
ทุกนายจะเขารับการประดับเครื่องหมายชั้นปจากผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ซึ่งเปนประธานในพิธี และผูบังคับบัญชาระดับสูง เสร็จแลวประธานจะให
โอวาท เปนอันเสร็จพิธี 

พิธีมอบประกาศนียบัตร เหรียญรางวัลและ 
เครื่องหมายเชดิชูเกยีรติทางการกีฬา  

 นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว กอนกระทําพิธี
ประดับเครื่องหมายยศ ทางโรงเรียนจะกระทําพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูที่มีผล
การศึกษาดี ผูมีความประพฤติดี  ผูที่เปนนักเรียนผูบังคับบัญชา เหรียญรางวัลและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทางการกีฬา ภายในหอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โดยมีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนประธานในพิธี 
 พิธีเริ่มเมื่อผู เขารวมพิธีพรอม ประธานในพิธีมาถึง จุดธูปเทียนบูชา       
พระรัตนตรัยเสร็จแลว กองยุทธการและการขาว จะรายงานผลการศึกษา ผลการ
พิจารณานักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาดี ผลการพิจารณานักเรียนนายรอยที่มีความ
ประพฤติดี นักเรียนผูบังคับบัญชา และผูชนะเลิศในการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 
จากนั้นประธานจะมอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทางการกีฬา
ตามที่รายงาน ในตอนทายประธานใหโอวาทเปนอันเสร็จพิธี 
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในวันพระราชสมภพและงานเลี้ยงปดภาคสมัยการฝก 

 งานวันปดสมัยการฝก (กูดบายซัมเมอร) มักจะกระทําในปลายเดือนมีนาคม 
งานนี้มีความมุงหมาย เพื่อใหนักเรียนนายรอย ผูบังคับบัญชา ครูอาจารย ไดรื่นเริง
พักผอนหลังการฝกภาคสนาม  อีกทั้งยังเปนที่รวมศิษยเกาของโรงเรียน ไดมีโอกาสมา
พบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กับเปนการเชื่อมความสามัคคีของ
หมูคณะ นอกจากนี้ยังเปนการเลี้ยงอําลาที่ตองจากกันกลับไปพักผอนในฤดูรอนอีกดวย  
 งานนี้จัดตอนกลางคืน เวลา ๑๙๐๐-๒๔๐๐ ณ ลานหนากองบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หรือโรงเลี้ยงนักเรียนนายรอย มีการรับประทาน
อาหาร การแสดงดนตรี การแสดงบนเวที และลีลาศ ผูเขารวมพิธี ขาราชการและ
นักเรียนนายรอยจะแตงเครื่องแบบปกติขาว บุคคลพลเรือนแตงกายชุดสุภาพ 
(สุภาพสตรีใชชุดที่สวมกระโปรง) งานในวันนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ มาเปนองคประธานในงาน  

 

พิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายรอย 
 หลังจากการปดภาคสมัยการฝก โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดมีการ
จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายรอย เพื่อถวายเปนพระราชกุศล โดยมีนักเรียน
นายรอยสมัครใจบรรพชาอุปสมบท การเตรียมการบรรพชาอุปสมบท เริ่มจากนักเรียน
นายรอยที่สมัครใจบรรพชาอุปสมบท ทําพิธีขอขมาลาบวชตอผูบัญชาการโรงเรียน   
นายรอยพระจุลจอมเกลาและคณะผูบังคับบัญชา คณาจารย ประมาณตนเดือนเมษายน
นักเรียนนายรอยที่จะบรรพชาอุปสมบท  จะเดินทางไปเขาพัก ณ ตึก สว.ธรรมนิเวศ   
วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อรับฟงการปฐมนิเทศและซักซอมคําขานนาค วันตอมาก็จะเปน
พิธีถวายตัว ขลิบผม และปลงผม แดพระอุปชฌาย วันตอมาชวงเชาก็จะเปนพิธี
บรรพชาอุปสมบท นาคนักเรียนนายรอยพรอม ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พระ
อุปชฌายประกอบพิธีบรรพชา นาคนักเรียนนายรอยเปนสามเณร ชวงบายประกอบพิธี
อุปสมบทสามเณรนักเรียนนายรอย เปนพระภิกษุ วันตอมาจะเปนพิธีฉลองพระนวกะ 
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในระหวางเปนพระภิกษุ จะตองศึกษาและปฏิบัติ
ธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ประมาณหนึ่งสัปดาห เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยและ
ปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ําวัฒนมงคล อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ประมาณหนึ่งสัปดาห หลังจาก
นั้นจะเดินทางกลับวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อประกอบพิธีลาสิกขาและพิธีมาลาบูชาคุณ  
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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   
กลาวสรุปเปนอันเสร็จพิธี 

พิธีไหวครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดี 
 ในวันพฤหัสบดีสัปดาหที่ ๒ เปนอยางชาของเดือนพฤษภาคม โรงเรียน    
นายรอยพระจุลจอมเกลาจะมีพิธีไหวครู พิธีประดับเหรียญรางวัลการศึกษาดี ภายใน
หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธานในพิธี นายทหารทุกคนและ
นักเรียนนายรอยทุกชั้นปจะเขารวมในพิธีนี้ นอกจากน้ียังมีอดีตครู-อาจารยของโรงเรียน 
มารวมพิธีดวย  

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 



-๒๐๒- 
  

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 สัมพุท ธัสสะ 

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

บทระลึกถึงพระพุทธคุณ 
นําวาเปนวรรค 

 พระพุทธเจา ทรงรูดีรูชอบไดเอง ทรงบริสุทธิ์สิ้นเชิง ทรงสงสาร สั่งสอน 
ผูอ่ืน ใหรูดีรูชอบดวย ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พึ่งตลอดชีวิต ไมมีที่พึ่งอ่ืนจะยิ่งกวา 

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



-๒๐๓- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  พรอมเบญจพิธจัก- ษุจะรัสวิมลใส 
 เห็นเหตุที่ใกลไกล ก็เจนจบประจักษจริง 
  กําจัดน้ําใจหยาบ  สันดานบาปแหงชายหญิง 
 สัตวโลกไดพึ่งพิง  มละบาปบําเพ็ญบุญ 
  ขาขอประณตนอม ศิรเกลาบังคมคุณ 
 สัมพุทธการุณ ยะภาพนั้นนิรันดร 

บทพระธรรมคุณ 
 (นํา) สะวากขาโต 
     (รับพรอมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก 
ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญหิติ 

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 
 พิสุทธิ์พิเศษสุกใส 
  อีกธรรมตนทางครรไล นามขนานขานไข 
 ปฏิบัติปริยัติเปนสอง 
  คือทางดําเนินดุจคลอง  ใหลวงลุปอง 
 ยังโลกอุดร โดยตรง 
  ขาขอโอนออนอุตตมงค  นบธรรมจํานง 
 ดวยจิตและกายวาจา 



-๒๐๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

บทพระสังฆคุณ 
                    (นํา) สุปะฎิปนโน 
     (รับพรอมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
ญายะ ปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฎฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ อาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตังโลกัสสาติ 

บทระลึกพระสังฆคุณ  (นําวาเปนวรรค ๆ) 
 พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติควร 
ปฏิบัติชอบ เปนพยานในธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจา วาปฏิบัติตามไดจริงและ     
มีผลประเสริฐจริง ขาพเจาถึงพระสงฆเจา เปนที่พึ่งตลอดชีวิต ไมมีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกวา 

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 



-๒๐๕- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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

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

บทไหวครู ทํานองสะระภัญญะ 
นําวาเปนวรรค ๆ 

ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตะรานุสาสะกา 
บทไหวครู ทํานองฉันท 

นําวาเฉพาะบาทตน รับพรอมกันบาทที่สอง 
  ขาขอประณตนอมสักการ  บูรพะคณาจารย 
 ผูกอรปเกิดประโยชนศึกษา 
  ทั้งทานผูประสาทวิชา อบรมจริยา 
 แกขาในกาลปจจุบัน 
  ขาขอเคารพอภิวันท ระลึกคุณอนันต 



-๒๐๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 ดวยใจนิยมบูชา 
  ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา 
 ปญญาใหเกิดแตกฉาน 
  ศึกษาสําเร็จทุกประการ อายุยืนนาน 
 อยูในศีลธรรมอันดี 
  ใหไดเปนเกียรติเปนศรี ประโยชนทวี 
 แกชาติและประเทศไทยเทอญ 

นําวา ทํานองสะระภัญญะ 
ปญญาวุฒิ กะเรเตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง 

(ทุกคนวาพรอมกัน) 
ปญญาวุฒิ กะเรเตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง 

พิธีพระราชทานกระบ่ีและปริญญาบัตร 
   พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรใหกับนายทหารใหม ที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ณ หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองคพระราชทาน
กระบี่และปริญญาบัตร โดยมีผูบังคับบัญชาระดับสูง แขกรับเชิญและญาติของ
นายทหารใหม ใหเกียรติมารวมแสดงความชื่นชมยินดี ผูเขารวมรับพระราชทานกระบี่ 
จะแตงเครื่องแบบชุดปกติขาวพรอมถุงมือ   ผูเขารวมพิธี ถาเปนขาราชการทหาร ตํารวจ 
จะแตงเรื่องแบบชุดปกติขาว พรอมกระบี่และถุงมือ ขาราชการพลเรือนแตงกาย
เครื่องแบบชุดปกติขาว พลเรือนแตงกายชุดไทย หรือสากลนิยม 
 พิธีเริ่มเมื่อพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จถึงบริเวณพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แลวประทับบน
พระราชอาสน ผูบัญชาการทหารบก กราบบังคมทูลรายงาน ตอจากนั้นผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จะกราบบังคมทูลเบิกนายทหารใหมเขารับ
พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเปนรายบุคคล เมื่อครบแลว พลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานพระราโชวาท แลวเสด็จ
พระราชดําเนินกลับ เปนอันเสร็จพิธี     
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การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรยีนทหาร – 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

โรงเรียนนายรอยตํารวจ ตลอดจนแขกรับเชิญ และญาติของนักเรียนนายรอย ไปรวม
พิธีอยางคับคั่ง หลังจากเสร็จพิธีเปดแลว จะเปนการแขงขันฟุตบอลคูเปดสนาม 

 เมื่อการแขงขันกีฬาทั้ง ๔ ประเภทจบลงแลว ในวันสุดทายผูบัญชาการ

ทหารสูงสุดจะมาชมการแขงขันฟุตบอลคูปดสนาม และเปนประธานในพิธีดวย ในพิธีนี้
ประธานจะมอบรางวัลใหกับทีมนักกีฬาทั้ง ๔ ประเภทที่ชนะเลิศ จากนั้นจะใหโอวาท 

เปนอันเสร็จพิธี 

งานพิธีจุดเทียนชยัถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร “๒๘ ก.ค.” 

กรุงเทพฯ : คณะนักเรียนนายรอยรวมพิธีเปดงาน ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง

ในภาคบาย และเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากบริ เวณอนุสาวรีย

ประชาธิปไตยไปยังทองสนามหลวง  ภาคค่ํารวมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มณฑลพิธี
ทองสนามหลวง 

นครนายก : ภาคเชา ตัวแทนนักเรียนนายรอยรวมตักบาตรขาวสารอาหาร 
แหง  ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ภาคค่ํา รวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลาน

หนากองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

งานวันคลายวันพระราชทานกาํเนิดโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
 พิธีงานวันคลายวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

พิธีเริ่มตั้งแตเวลาเชา ของวันที่ ๕ สิงหาคม ผูบัญชาการทหารบก ผูบังคับหนวยขึ้นตรง
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ของกองทัพบก นายทหารชั้นผูใหญ ศิษยเกา รร.จปร. แขกผูมีเกียรติ จะรวมกันวาง  

พวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ณ หนา

กองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในพิธีนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาทรงวางพวงมาลา ถวายสักการะ     

พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากนั้นเปนพิธีถวาย

สังฆทาน ณ หอประชุม รร.จปร.  

พิธีปฏิญาณตน สวนสนามและพิธีมอบกระบ่ีสั้น 
ของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ 

 ๑. พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เปนพิธีของนักเรียนนายรอยโดยเฉพาะ 

เดิมเรียกวา พิธีรับรองภาวะเปนนักเรียนเกา กระทําในโอกาสวันศุภฤกษมงคล          

๕ สิงหาคม  เปนพิธีที่กระทําตอจากงานวันคลายวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียน โดยใช

พื้นที่ลานหนากองบัญชาการเปนสถานที่ประกอบพิธี  นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑     

แตงกายเครื่องแบบฝก ผาพันคอสีบานเย็น รองในหมวกเหล็ก ถุงมือสีขาว ปนเล็กยาว 

เขาแถวหันหนาเขาหาแถวนักเรียนนายรอยอาวุโส ซึ่งแตงกายเครื่องแบบปกติกากีแกม

เขียวคอแบะ สวมหมวกทรงหมอตาล 

 เมื่อหัวหนานักเรียนนายรอย และหัวหนากองพันขึ้นแทนรับการเคารพ 

นักเรียนนายรอยชั้นปที่  ๑ ที่ควบคุมแถว บอกแสดงการเคารพ แลวนํากลาวคํา

ปฏิญาณตนตอหนานักเรียนอาวุโส เมื่อกลาวจบ หัวหนานักเรียนนายรอยกลาวตอนรับ

ในนามของนักเรียนอาวุโสทั้งหมด ตอจากน้ันนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ สวนสนามผาน

หนานักเรียนนายรอยผูเปนประธาน เปนอันเสร็จพิธี 

คําปฏิญาณตนของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ 
   ขาพเจา จักประพฤติและปฏิบัติตนใหสมเกียรติของนักเรียนนายรอย 

 ขาพเจา จักเคารพในระบบอาวุโสและระบบเกียรติศักดิ์อยางเครงครัด 

 ขาพเจา จักยึดมั่นในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมประเพณีของทหาร  

                         กับทั้งจักรักษาความสามัคคีในหมูคณะ 
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 ๒.  พิธีมอบกระบี่สั้นแกนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ 
       เปนพิธีที่กระทําตอจากพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของนักเรียน  
นายรอยชั้นปที่ ๑ ซึ่งจะกระทําภายในหอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

โดยหัวหนานักเรียนนายรอยเปนประธาน นักเรียนนายรอยแตงเครื่องแบบปกติกากี
แกมเขียวคะแบะ พิธีเริ่มจากรายงานสภาพของนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ เสร็จแลว     

ผูเปนประธานพรอมคณะนักเรียนผูบังคับบัญชา จะมอบกระบี่สั้นใหนักเรียนนายรอย

ชั้นปที่ ๑ จบครบทุกนาย 
 

คํากลาวถวายสัตยปฏิญาณตน 
  ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาท ปกเกลา ปกกระหมอม 

  ขาพระพุทธเจา…(ชื่อ สกุล)…ขอถวายคําสัตยปฏิญาณตอพระองควา 

  ขาพระพุทธเจา จักยอมถวายชีวิตเพื่อรักษามรดกของพระองคทานไว 
  ขาพระพุทธเจา จักประพฤติตนอยางสมเกียรติ ของนักเรียนนายรอยทุก

โอกาส 
  ขาพระพุทธเจา จักหมั่นเพียรในการศึกษา ตลอดเวลาที่เปนนักเรียนนายรอย 

  ขาพระพุทธเจา จักเคารพและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาและนักเรียนนายรอย

อาวุโสทุกระดับชั้น  ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 

งานพิธีจุดเทียนชยัถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ (๑๒ ส.ค.) 

กรุงเทพ ฯ : คณะนักเรียนนายรอยรวมพิธีเปดงาน ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

ในภาคบายและเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากบริ เวณอนุสาวรีย
ประชาธิปไตยไปยังมณฑลพิธีทองสนามหลวง  ภาคค่ํารวมจุดเทียนชัยถวายพระพร    

ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

นครนายก : ภาคเชา  ตัวแทนนักเรียนนายรอยรวมตักบาตรขาวสาร

อาหารแหง  ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก        
    : ภาคค่ํา รวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร   ณ  ลานหนา

กองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   
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พิธีเสด็จฯ ทรงดํานา  แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. 
 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงดํานา ณ  แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. เพื่อ
สงเสริมการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเปนสิริมงคลเกิด  
ขวัญกําลังใจแกนักเรียนนายรอย เกษตรกร และประชาชนในจังหวัดนครนายก 

พิธีวางพวงมาลาวันปยมหาราช 
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกป เปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคผูพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ในสมัยที่โรงเรียนยังมีสถานที่ตั้งอยูที่ถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร 
นักเรียนนายรอยทุกคนจะรวมกับนักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียน
นายรอยตํารวจและนักเรียนเตรียมทหาร ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงมา     
ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร แตเมื่อยายโรงเรียนมายังสถานที่ตั้ง ณ บริเวณ
เขาชะโงก จ.นครนายก แลว ทางโรงเรียนไดจัดนักเรียนนายรอยสวนหนึ่งเปนผูแทน   
ไปรวมวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงมา นักเรียนนายรอยที่เหลือทุกคนจะรวมพิธี    
ณ ลานหนากองบัญชาการโรงเรียน 
 พิธีนี้นอกจากนักเรียนนายรอยแลว ขาราชการ ลูกจางและครอบครัว 
ตลอดจนผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการของจังหวัดนครนายก ครู 
นักเรียน ประชาชน ในบริเวณใกลเคียงจะมารวมพิธีดวย 

การแขงขันเดิน-วิ่งเขาชะโงกซุปเปอรฮาลฟมาราธอน 
 เปนกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพของนักเรียนนายรอยและประชาชน
ทั่วไป ใหเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาได
จัดกิจกรรมนี้ตอเนื่องทุกป โดยไดรับพระกรุณาธิคุณจากพลเอกหญิง สมเด็จพระ     
เทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนองคประธานพระราชทานรางวัล  

พิธีเสด็จฯ ทรงเกีย่วขาว ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. 
 ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเกี่ยวขาว ณ แปลงสาธิตการเกษตร และทรงรับทราบ
ความกาวหนา ในการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริตางๆ 
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พิธีอําลาคณาจารยและพิธีโยนกระเปา 

 เปนพิธีที่กระทําหลังจากที่นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ทําการสอบปลายภาค
การศึกษาที่ ๒ เสร็จสิ้น ซึ่งจะกระทําบริเวณดานหนาหอประชุมโรงเรียนนายรอย    
พระจุลจอมเกลา โดยมีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนประธาน 
นักเรียนนายรอยทุกชั้นปแตงกายในเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว (ชุดศึกษา) พิธีเริ่ม
จากตัวแทนนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ กลาวอําลาคณาจารย และมอบดอกไมแสดง
ความระลึกถึงพระคุณของครู – อาจารย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให จนกระทั่งสําเร็จ
การศึกษา เสร็จแลวนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ ทั้งหมดจะไปตั้งแถวเดินจากหนา     
กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค หยุดบริเวณ ถนนสายกลางขางกองพันนักเรียน 
เพื่อกระทําพิธีโยนกระเปา ซึ่งพิธีนี้กระทําเพื่อใหทราบวาสิ้นสุดการศึกษาในโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา สําหรับนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑-๔ จะคอยแสดงความยินดี
และดีใจในความสําเร็จของพี่ ๆ อยูรอบ ๆ แถว 

พิธีประดับเครื่องหมายยศแกนายทหารใหม 
 เมื่อนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ สําเร็จการศึกษา เลือกเหลาและตําแหนงรับ
ราชการแลว จะมีพิธีประดับยศ ณ หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พิธีนี้
จะแบงเปน ๒ ขั้นตอน 
 ๑. พิธีสงฆ  โดยผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนประธาน 
 ๒. พิธีประดับเครื่องหมายยศ โดยผูบัญชาการทหารบกเปนประธาน 

งานรําลึกวันเสด็จฯ ทรงเปดโรงเรยีนนายรอยชั้นมัธยม 

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒ เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดเสด็จไปทรงเปดโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม คือโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยูติดถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร (ปจจุบันคือที่ตั้ง
ของกองบัญชาการกองทัพบก) ดังนั้นวันที่ ๒๖ ธันวาคม จึงเปนวันสําคัญในเชิงประวัติ
ของโรงเรียน ทางโรงเรียนไดจัดงานพิธีเปนประจําทุกป ภายในหอประชุมของโรงเรียน 
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา   
โปรดเกลา ฯ มาเปนองคประธานในพิธี  



-๒๑๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

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 ซึ่งยัง ไมเคยเขาพิธีนี้มา
กอน พิธีนี้จะมีการกลาวคําปฏิญาณตน การอานโอวาทของผูบัญชาการทหารสูงสุด   
การสวนสนาม และมีพระสงฆประพรมนํ้าพระพุทธมนตใหกับผูเขารวมพิธีดวย 

คําปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
ขาพเจา..(ออก ยศ–ชื่อ–สกุล ของผูกระทําสัตยปฏิญาณตน) ขอกระทําสัตยปฏิญาณวา   
ขาพเจา  จักยอมตายเพื่ออิสรภาพ และความสงบแหงประเทศชาติ 
ขาพเจา  จักอยูในศีลธรรมของศาสนา 
ขาพเจา  จักเทิดทูนและรักษาไว ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหา กษัตริยเจา 
ขาพเจา  จักรักษาไว ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา กษัตริย 
            ทรงเปนประมุข 
ขาพเจา  จักเชื่อถือผูบังคับบัญชา และปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด ทั้งจักปกครอง 
            ผูใตบังคับบัญชา ดวยความยุติธรรม 
ขาพเจา  จักไมแพรงพรายความลับของทางราชการทหาร เปนอันขาด 

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 โดยมีพระสงฆมาทําการประพรมน้ําพระพุทธมนตดวย 

 

 



-๒๑๓- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ตอนที่ ๖ 
ขอปฏิบัติสําคัญที่ควรทราบ 

 

 

 

   

 

 

 

 
  กลาวทั่วไป 
  บคุลิกภาพทั่วไปของนักเรียนนายรอย 
  มารยาทในโอกาสตาง ๆ 
  การปฏิบตัติอทูลกระหมอมอาจารย 
  อื่นๆ 

 

 
 

 



-๒๑๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๒๑๕- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

ขอปฏบิัติสําคญัทีค่วรทราบ 
 

กลาวท่ัวไป 
 นักเรียนนายรอยจะตองเรียนรูทั้งดานวิทยาการ การทหาร และหลักการ
ของผูนํามารยาทเปนแขนงหน่ึงในหลักการของผูนํามีขอบเขตกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง
มากมาย ในที่นี้จะกลาวเฉพาะที่นักเรียนนายรอยเกี่ยวของ และตองปฏิบัติอยูเสมอ ๆ 
มารยาทอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากนี้สามารถศึกษาไดจากคูมือนายทหารใหม ตํารับตํารา
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ การพัฒนาตนเอง มารยาทไทยหรืออ่ืน ๆ ไดอีก 

บุคลิกภาพโดยทั่วไปของนักเรียนนายรอย 
 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 
น้ําหนักตัวถายลงที่เทาทั้งสองขางเทา ๆ กัน แขนใหหอยลงขางลําตัว ฝามือกําเล็กนอย 
ไมเกร็ง หรือไขวแขนไวดานหลังบริเวณตะโพก โดยใชฝามือซายจับฝามือขวาไวก็ได 
การยืนตอหนาผูบังคับบัญชา ผูที่มีอาวุโสกวา หรือในงานพิธี    ตาง ๆ จะตองยืนในทา
ตรงตามแบบฝก 

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 
 การเดินตามผูบังคับบัญชา ผูที่มีอาวุโสสูงกวา หรือผูใหญ ใหเดินอยูทางซาย 
(หรือทางขวาก็ไดถาจําเปน) ใหหางและคลอยไปทางหลังพอสมควร  



-๒๑๖- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

มารยาทในการน่ัง 
 ๑. การนั่งคุกเขา 
  คือการนั่งกระหยงตัวขึ้นเปนอิริยาบถนั่งแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
อยางหนึ่ง การน่ังคุกเขาของชาย เรียกวา นั่งแบบเทพยดา โดยวิธีตั้งฝาเทาทั้งคูชันขึ้น 
ใหนิ้วเทาพับยันลงกับพื้น นั่งทับลงบนสนเทาทั้งคูที่ชันขึ้นนั้น ใหเทาทั้งสองแนบชิด
สนิทกัน ผายเขาทั้งสองออกหางกันประมาณ ๑ คืบของตนเอง จะไดจุดรับน้ําหนัก      
๓ จุด เพื่อปองกันมิใหลมงาย มือทั้งสองวางทอดราบไวที่เหนือเขาทั้งสอง ใหนิ้วมือทั้ง
หาแนบชิดสนิทกัน วางมือยางสบาย อยาเกร็ง 

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

 ๓.  การนั่งเกาอี้ตอหนาพระที่นั่ง 
  ใหนั่งนอมตัวลง เงยหนาขึ้นเล็กนอย แขนทั้งสองวางลงบนหนาขา     
มือทั้งสองประสานกันวางไวบนเขาขางใดขางหนึ่ง 

 ๔.  การนั่งกับพื้น – รับเสด็จ  
  ใหนั่งพับเพียบแบบเก็บเทา มือทั้งสองประสานกันหรือประกบกัน ขณะ
เมื่อเห็นพระองคทานเสด็จมาถึงระยะใกลใหหมอบลง ขณะเสด็จผานตรงหนา กระพุม
มือกราบไมแบมือ ขอศอกทั้ งศอกจรดพื้น กมศีรษะลงใหหนาฝากจรดสันมือ 
นิ้วหัวแมมือทั้งสองอยูระหวางหัวคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดตีนผม เมื่อกราบ ๑ ครั้งแลวใหเงย
หนาขึ้นเล็กนอย นั่งอยู ในทาหมอบ เมื่อเสด็จผานไปแลวจึงเปลี่ยนเปนพับเพียบ
ตามปกติ 

การถวายบังคม 
 ใชถวายการเคารพพระมหากษัตริยและพระมเหสี โดยเฉพาะตามประเพณี
ไทยตั้งแตสมัยโบราณกาลมาจนปจจุบันนี้ ทั้งชายและหญิงมีวิธีปฏิบัติแบบเดียวกัน 
ดังนี้ 



-๒๑๗- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

  - ทาเตรียม นั่งคุกเขา ปลายเทาทั้งสองตั้งลงยันพื้น นั่งทับลงบน 

สนเทา สําหรับชายผายเขา ใหหางประมาณ ๑ คือของตน สําหรับหญิงใหเขาทั้งสอง
แนบชิดกัน ตั้งตัวตรง ยกอกขึ้น อยาหอไหลหรือยกไหล มือทั้งสองวางไวบนหนาขา    

ทั้งสอง  นิ้วมือทุกน้ิวแนบชิดสนิทกัน 
  - จังหวะที่ ๑ ยกน้ิวขึ้นประนมตรงระดับอก แบอัญชลี 

  - จังหวะที่ ๒ ทอดแขนพรอมมือที่ประนมต่ําลงอยูระหวางชวง    

เขาโนมตัวลงเล็กนอย 
  - จังหวะที่ ๓ ชอนมือขึ้นจรดหนาผาก ลําตัวเฉพาะเหนือเอวขึ้นไป

เอนไปขางหลัง เงยหนาใหอยูในระดับ ๔๕ องศา แตไมถึงกับหงายหนา  
  - จังหวะที่ ๔ ลดมือลง พรอมกับโนมตัวลงมาขางหนา วาดแขน

และมือลงไประดับชวงเขา แลวยกมือเขามาในระหวางอกตามเดิมในทาอัญชลี ทําเชนนี้

จนครบสามครั้ง 

การกราบพระรัตนตรัย 
 ใหกราบแบบเบญจางคประดิษฐ หมายถึง องคประกอบทั้ง ๕ จรดพื้นหมด
คือ เขาทั้งสอง ฝามือทั้งสอง และหนาผากหนึ่ง การกราบพระรัตนตรัย มีลําดับการ

ปฏิบัติดังนี้ 

  - ทาเตรียม สําหรับชายใหนั่งทาเทพยดา 
  - จังหวะที่ ๑ เรียกวาอัญชลี แปลวา ประนมมือ ใหนิ้วมือทั้งสิบ

แนบชิดติดกัน ประนมอยูที่หนาอกสวนกลาง ระดับแนวหัวใจ  
  - จังหวะที่ ๒ เรียกวา วันทา แปลวา ไหว โดยยกมือที่ประนมขึ้น

จรดหนาผากนิ้วหัวแมมือจรดหัวคิ้ว ปลายน้ิวชี้จรดตีนผม กมศีรษะลงรับกับมือที่ยกขึ้น

เล็กนอย 
  - จังหวะที่ ๓ เรียกวา อภิวาท แปลวา กราบ นํามือลงจรดพื้นใน

ลักษณะแบคว่ําราบใหศอกทั้งสองตอกันกับเขาทั้งสอง นิ้วมือเรียงชิดติดกัน ระยะมือทั้ง
สองหางกันประมาณ ๔ นิ้ว กมศีรษะลงใหหนาผากจรดพื้นและอยูในระหวางฝามือ    

ทั้งสอง แลวยกมือประนมขึ้น ผานจังหวะที่ ๑-๒-๓ เรื่อยไปตามลําดับ อยาหยุดชะงัก

เปนระยะจะดูไมสวยงาม ทําติดตอกันไปจนครบ ๓ ครั้ง 
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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
แสดงการเคารพตอผูอื่น รับการเคารพหรือแสดงการเคารพตอบผูอื่น การปฏิบัติในการ
โคงคํานับ คือ ยืนตรง กมศีรษะและนอมสวนบนลงชา ๆ ใหต่ําพอสมควร แลวยืนตรง
ตามเดิมระวังพียงครั้งเดียววังอยาผงกศีรษะลง และขึ้นเร็วเกินไป จะดูไมสวยงาม 
 สําหรับนักเรียนนายรอย การใชทาโคงคํานับใชไดเฉพาะรับการเคารพ หรือ
แสดงการเคารพตอบผูอ่ืนเทาน้ัน 

การไหว 
 เปนทาแสดงการเคารพอยางหนึ่ง ปฏิบัติโดยยกมือขึ้นประนม ยกมือขึ้น
พรอมทั้งกมศีรษะลง ใหมือที่ประนมและสวนของใบหนาจรดกัน สูงต่ําตามลําดับ ดังนี้ 
 - ไหวพระ ใหนิ้วหัวแมมือจรดหัวคิ้ว 
 - ไหวบิดา  มารดา ปู ยา ตา ยาย ครู อาจารย หรือบุคคลที่ควรเคารพมาก 
ๆ ให นิ้วหัวแมมือจรดที่ปลายจมูก 
 - ไหวบุคคลที่ควรเคารพทั่วไป ใหนิ้วหัวแมมือจรดที่ปลายคาง 
 - ไหวบุคคลที่เสมอกัน ใหยกมือขึ้นประนม และกมศีรษะลงเล็กนอย 
 - การรับไหวหรือไหวตอบ ใหยกมือขึ้นประนมและกมศีรษะลงเล็กนอย 

การรับของจากผูใหญ 
๑. ขณะยืน   เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควร ยกมือไหวแลวรับของ    
๒. ขณะนั่งเกาอี้ เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควร คอมตัวลงแลวยกมือ 

ไหว แลวรับของ     
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๓. ขณะนั่งกับพื้น เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควร ยันเขานั่งพับเพียบ 
ยกมือไหว แลวรับของ  ของใหญใหรับสองมือ ถาของเล็กใหรับมือเดียว เมื่อรับของแลว
ใหวางของไวทางขวามือของผูรับ แลวยกมือไหวอีกครั้งหนึ่ง  แลวเขยิบตัวยันเขา    
ถอยหลัง ลุกเดินออกไปอยางสุภาพ 
 สําหรับผูใหญที่มีอาวุโสมากๆ เมื่อเดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควร  
แลวใหคลานเขาไปจนใกล นั่งพับเพียบหมอบกราบ เมื่อรับของแลวใหวางของไว  ทาง
ขวามือของผูรับ แลวหมอบกราบ ถือของคลานถอยออกไป 
 สําหรับนักเรียนนายรอย เมื่อรับของจากผูบังคับบัญชาหรือทหารที่มี
อาวุโสสูงกวา ใหแสดงความเคารพตามแบบฝก สวนการปฏิบัติอื่น ๆ คงปฏิบัติ
เชนเดียวกันโดยอนุโลม 

การสงของใหผูใหญ 
๑. ขณะยืน  เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควร  คอมตัวสงของให  ถามือ

วางใหยกมือไหว ถามือไมวาง ใหถอยหลังออกมาประมาณ ๒ กาว ไมตองไหว 
๒. ขณะนั่งเกาอี้  เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควร นั่งลงเขาทางซายหรือ

คุกเขาทั้งสองขาง สงของใหแลวยกมือไหว 
๓. ขณะนั่งกับพื้น เดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควรยันเขานั่งพับเพียบ   

สงของใหแลวยกมือไหวแลว จึงยันเขาถอยหลังเล็กนอย ลุกออกไป   
 สําหรับผูใหญที่มีอาวุโสมากๆ เมื่อเดินอยางสุภาพเขาไปใกลพอสมควร
แลวใหคลานเขาไปจนใกล นั่งพับเพียบวางของทางขวามือ หมอบกราบแลวสงของดวย
มือทั้งสองขาง ถาสงของมือเดียว ใหลงศอกทาบแขนซายราบกับพื้นสงของดวยมือขวา 
แลวกราบอีกครั้งหนึ่ง คลานถอยออกไป 
 สําหรับนักเรียนนายรอย เมื่อสงของใหผูบังคับบัญชาหรือทหารที่มีอาวุโส
สูงกวาใหแสดงความเคารพตามแบบฝก  สวนการปฏิบัติอื่น ๆ คงปฏิบัติเชนเดียวกันโดย
อนุโลม 

การดื่มถวายพระพร 
๑. โอกาสในการดื่มถวายพระพร 

   เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สามารถกระทําไดในโอกาสงานสําคัญ ๆ ๕ ประการดังนี้ 
   ๑.๑ งานที่จัดนั้นตรงกับวันสําคัญของราชสํานัก เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เปนตน 
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   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 สิ่งสําคัญคือ   
ไมตองเชิญยืนหรือเชิญถือแกว และเมื่อจบก็ไมตองมีการบรรเลงเพลงมหาฤกษหรือ
เพลงสรรเสริญพระบารมี หรือเปลงเสียงไชโยใด ๆ ทั้งสิ้น 

ขอปฏิบัติสําคัญที่ควรทราบ 
การปฏิบัติตอทูลกระหมอมอาจารย 

 
๑. คําราชาศัพทที่ควรทราบ 

   สําหรับใชกราบบังคมทูลตอ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
   ๑.๑ คําขึ้นตน ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท 
   ๑.๒ คําสรรพนาม ใตฝาละอองพระบาท, ขาพระพุทธเจา 
   ๑.๓ คํารับ พระพุทธเจาขาขอรับ 
   ๑.๔  คําลงทาย ดวยเกลาดวยกระหมอม ฯ (ทุกครั้งที่พูดจบ) 

  ๒. การเขา – ออกหองทรงสอน 
   ขณะที่ทรงสอนอยูในหองทรงสอน นักเรียนนายรอยที่มีความจําเปน
จะตองออกไปนอกหอง หรือเมื่อออกไปแลวจะกลับเขาไปในหองอีก ใหปฏิบัติดังนี้ 
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   ๒.๑ เมื่อจะออกไปนอกหองทรงสอน 
     -  ลุกขึ้นยืน แลวถวายการเคารพ 

     -  เดินไปที่ประตูทางออก กอนถึงประตู ๑ กาว ใหหยุดหันมาทาง

พระองคแลวถวายการเคารพ 

     -  หันไปทางประตูทางออกแลวกาวเทาเดินออกไป 

   ๒.๒  เมื่อจะเขาไปในหองทรงสอน 
    -  กาวผานประตูเขามาในหอง ๑ กาว แลวถวายการเคารพ 

     -  เดินไปยังที่นั่งของตน 

     -  กอนถึงที่นั่งของตน ๓ กาว ใหหยุด หันมาทางพระองค แลว

ถวายการเคารพ 

      -  หันและเดินไปยังที่นั่งของตน 

     -  เมื่อถึงที่นั่งของตน ใหหันมาทางพระองค แลวถวายการเคารพ 

จึงน่ังลงได 

  ๓. การถวายรายงานยอดนักเรียนนายรอยของหัวหนาตอน 
   เมื่อทูลกระหมอมอาจารยเสด็จถึงหองทรงสอน 

   ๓.๑ หัวหนาตอนบอกนักเรียนในตอนถวายการเคารพวา… 

       “ ถวายการเคารพ…(พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี)… ทั้งหมด ตรง ” 

   ๓.๒ ทุกคนยืนตรงถวายการเคารพ 

   ๓.๓ หัวหนาตอนถวายรายงานยอดนักเรียนวา… 

     “ ขาพระพุทธเจา นักเรียนนายรอย… (ชื่อ สุกล)… ไดนํานักเรียน
นายรอยชั้นปที่… มารอรับพระราชทานการทรงสอน มีจํานวนยอดเดิม…..นาย 
จําหนาย…..นาย คงเหลือ…..นาย บัดนี้พรอมแลวพระพุทธเจาขาขอรับ  ดวยเกลา
ดวยกระหมอม” 
   ๓.๔ เมื่อพระองคประทับที่พระเกาอี้ หรือทรงยืนที่พระแทนบรรยาย

เสร็จเรียบรอยแลว หัวหนาตอนบอกนักเรียนนายรอยน่ัง 
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  ๔. การกราบบังคมทูลถามปญหา 
   เมื่อนักเรียนนายรอยมีปญหาที่จะกราบบังคมทูลถามตอทูลกระหมอม
อาจารย ใหปฏิบัติดังนี้ 

        ๔.๑ ชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะตนเอง เมื่อพระองคพระราชทานพระ       
ราชานุญาต  ใหถามไดแลว ใหผูถามลุกขึ้นยืน กราบบังคมทูลถามดังน้ี  

 “ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท ขาพระพุทธเจา
นักเรียนนายรอย…(ชื่อ สกุล)… ขอกราบบังคมทูลถามเกี่ยวกับ… (ปญหาที่นักเรียน
นายรอยตองการกราบบังคมทูลถาม)… พระพุทธเจาขาขอรับ ดวยเกลาดวย
กระหมอม” 
    ๔.๒ เมื่อพระองคทรงตอบคําถามแลว ผูถามตองการกราบบังคมทูลถาม

อีกในคราวนี้  ไมตองแนะนําตนเอง ใหกราบบังคมทูลถามดังนี้  

 “ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท ขาพระพุทธเจา
ขอกราบบังคมทูลถามเกี่ยวกับ… (ปญหาที่นักเรียนนายรอยตองการกราบบังคมทูล
ถาม)… พระพุทธเจาขาขอรับ ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
  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… 

        “ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท 
ขาพระพุทธเจานักเรียนนายรอย…(ชื่อ สกุล).. ขอพระราชทานพระราชานุญาต
พระพุทธเจาขาขอรับ” 
   - เมื่อพระองคพระราชทานพระราชานุญาตแลว 

   “…(คําตอบ)… พระพุทธเจาขาขอรับ ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
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        ๖. การปฏิบัติขณะตามเสด็จ ฯ ทูลกระหมอมอาจารยไปทัศนศึกษาหรือ   
ดูงาน 
    ๖.๑ การยืนฟงวิทยากร ในขณะที่ทูลกระหมอมอาจารยทรงยืนอยู       
ณ บริเวณนั้นดวย นักเรียนนายรอยควรยืนใหมีระยะหางจากพระองคทาน อยางนอย 
๓ กาว และอยูในลักษณะสํารวม 
    ๖.๒ การซักถามวิทยากรหรือการกลาวขอบคุณวิทยากร สามารถกระทํา
ไดและถานักเรียนนายรอยประสงคจะกราบบังคมทูลถาม หรือกราบบังคมทูล เมื่อ
ทูลกระหมอมอาจารยทรงมีพระราชดํารัสถาม ก็ใหปฏิบัติตามที่กลาวมาแลวในตอนตน 

อื่น ๆ 
วิธีเอางาน 

                  คือการยกแขนขวาขึ้น กระดกมือเล็กนอย พรอมกับชอนมือหงายขึ้น
พรอมที่จะรับพระราชทานของ ถาของน้ันเปนของเล็ก รับดวยมือขวาขางเดียว มือซาย
หอยลงชิดตัว 
 ถาของนั้นเปนของหนัก หรือของใหญ รับดวยมือทั้งสองขาง โดยวิธียกมือ  
ซายขึ้นพรอมกับมือขวาที่เอางาน 

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 
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การเขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายของในที่รโหฐาน 
 - ผูเขาเฝาตองถอดรองเทา 
  - ของที่จะทูลเกลา ฯ ตองใสพานหรือตะลุม 
 - ถือพานที่คอพานดวยมือทั้งสองขาง ใหอยูระดับหนาอก ใหศอกทั้งสองชิด
ลําตัว เดินอยางสุภาพเขาไปถึงบริเวณที่ประทับแลว 
 - นั่งพับเพียบ วางพานลงไวขางขวา หมอบกราบดวยกระพุมมือโดยไมแบมือ 
เฉียงตัวใหศอกขางซายจรดหัวเขาขวาหนาผากจรดสันมือ 
 - ลุกขึ้นนั่งคุกเขา มือขวาจัดพาน มือซายยันพื้นทรงตัวขึ้น 
 - ถือพานที่คอพานดวยมือทั้งสองขางใหอยูในระดับอก ศอกทั้งสองแนบชิด
ลําตัวแขนทั้งสองตั้งฉาก 
 - คลานแบบยกของ จนเขาไปใกลที่ประทับพอสมควรแกการทูลเกลา ฯ 
ถวายของถึงอยาใหตรงพระพักตร ใหเฉียงไปดานซายของพระองคทานเล็กนอย 
 - มือทั้งสองประคองพานขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย โดยนอมตัวลงเล็กนอย 
 - เมื่อพระองคทรงรับของที่ทูลเกลา ฯ ถวายแลว ใหวางพานลงไวดานขวา 
แลวหมอบกราบแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
 - ลุกขึ้นนั่งคุกเขา มือขวาถือพาน มือซายยันพื้นทรงตัวขึ้น 
 - ถือพานที่คอพานดวยมือทั้งสองขางใหอยูในระดับอก ศอกทั้งสองแนบชิด
ลําตัวแขนทั้งสองตั้งฉาก 
 - คลานถอยออกมา จนถึงจุดที่ตอนเขามาเปลี่ยนจากทาเดินเปนทานั่ง เมื่อถึง
จุดแลวใหวางพานลงไวดานขวา แลวหมอบ กราบแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
 - ลุกขึ้นยืน ถือพานที่คอพานดวยมือทั้งสองขางใหอยูในระดับอก ศอกทั้งสอง
แนบชิดลําตัว 
 - เดินถอยหลังออกมา ๓ กาว แลวยืนตรงถวายการเคารพ กลับหลังหันเดิน
ไปตามปกติ 
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ตอนที� ๗ 
ปกิณกะ 

      เนื� อเพลงสถาบนั 
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ปกิณกะ 
เนื้อเพลงสถาบัน 

 
 

เพลงมารชกองทัพบก 
  *เกิดเปนชายเชื้อชาติชาญทหารบกไทย  เกงกาจใจฉกรรจ   

 องอาจฟาดฟนรบรันปจจาหากศัตรูจูจะยกมา  เขาอาสาฟนฝารักษาถิ่น   

 เราเกิดเปนไทยสมไทยอาจินต  ปราบริปูอยูบนพื้นดินจะประหารใหสิ้นผืนดินไทย   

   ทัพบกปกปองคุมครองชาติไทย  จะไมยอมหมูอมิตรใด  

 เลือดและเนื้อพลีใหยอมถวาย  ตางยอมอุทิศใจกาย   

 ชีวาตมมลายยอมตายเพื่อชาติ เรารบจนใจขาดเพื่อชาติของไทย 

   ณรงคการศึกเกียรติมีบันทึกจารึกประวัติศาสตร   

 คุณความดีสามารถไพรีแพพินาศถอยไป  

 วีรชนสมชื่อคือบางระจันจําม่ันกันไว   

 เราเกิดมารุนหลังทุกวัยไมยอมโดยงาย   

   ขอตั้งใจวาจะปฏิญาณรวมรักษาไทยมั่น   

 ใจไมหวั่นรุกโรมประจัญโถมที่มั่นมลาย   

 เราไมยอมถอยรน  เราคงรบจนเลือดหยาดสุดทาย   

 หากศัตรูมากนอยสูตายฝากลายไวให 

   *เกิดเปนชายเชื้อชาติชาญทหารบกไทย  เกงกาจใจฉกรรจ  

   เหลาทหารเปนสงาทาที อยูเปนศรีเฟองฟูคูไผท  

 ปราบเสี้ยนหนามแผนดินจนหมดสิ้นไป ใหไตรรงคของไทยคงอยู   

   เกียรติทหารกองทัพบกชาติไทย อยูแหงไหนภูมิใจไมอดสู  

 เกียรติประวัติชี้ไวใครใครยอมรู ทั้งโลกเชิดชูทัพบกชาติไทยไวแน 
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เพลงทหารของชาติ 
  พวกเราชายชาญเหลาทหารของชาติ  องอาจเชื้อนักรบกลา   

 ตายไหนตายกันไมประหวั่นวิญญาณ  เราทหารตองกลาศัตรู   

  แมนผูใดไมเกรงมาขมเหงดูหมิ่น  สูจนเลือดหมดสิ้น   

 ไมใหใครลบหลู  เกียรติศักดิ์นักรบไทยตองใหเชิดชู   

 เปนตายตองสูสุดลมหายใจ  

  * ขาฯ ขอปฏิญาณสาบานตน  หากใครมาผจญพลีชีพให   

 เลือดเนื้อทุก ๆ หยาดเพื่อเอกราชของไทย  ขอใหชาติไทยยั่งยืน   

  นายรอยชาติชายตองสูตายทุกคน  หากใครมาผจญฮึดสู   

 เรารบเคียงกันเขาประจัญริปู  นายรอยตองสูเพื่อไทย   

  ยุคโบราณนานมานามคูฟา แดนทอง   

 ผยองเกียรติชื่อกองไมยอมใหใครลบหลู   

 เกียรติศักดิ์นักรบไทยตองใหเชิดชู   

 เปนชายตองสูสุดลมหายใจ  (ซ้ํา *) 

เพลงถิ่นอารมทอง 
 (ช.) ๑. ในถิ่นอารมทอง      เราปองสมดังหวังมา 

  คือแหลงเราฝากชีวา     เปนทหารกลาเกรียงไกร 

 (ญ.) ๒. รั้วแดงกําแพงเหลืองเรา     แมนเขามาแลวภูมิใจ 

  หวังครองดาวทองวิไล     ผองเราเกาใหมไมตรี 

 (ช.) ๓. เราเลือดเดียวกัน เราฝงรักมั่นฤดี 

  ดาวเกาดาวใหมตามที     เราเหมือนนองพี่ตามมา 

 (ญ.) ๔. ศาลาวงกลมสมใจ     คลองฤทัยอารมทองปองศรัทธา 

             (ช.-ญ.)   รักกันเกลียวกลมสมวงกลมพา    ผองเราถวนหนาสามัคคี 

           ๕. ศาลาวงกลมสมใจ     คลองฤทัยอารมทองปองศรัทธา 

(ช.-ญ.)   ถึงยามไกลกันสัมพันธวิญญาณ   ผองเราถวนหนาสามัคคี 
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เพลงรั้วแดงกําแพงเหลือง 
   ในรั้วแดงกําแพงเหลือง   

  เหมือนดังเมืองของเราแนบเนาวดวงใจ   

  แหลงนี้มีพระคุณยิ่งใหญ   

  สรางรั้วกําแพงไทยผองเรารักใครบูชา   

   มัฆวานราชดําเนินน้ี   

  ทุกถิ่นที่มิมีวันลืมแรมลา   

  เราทุกคนซึ้งในคุณคา   

  สรางสรรคปวงเทวาแข็งแรงแกรงกลาเกินใคร   

   จากไปหรือยังอยู  ไมรูลืมได  สุดแสนอาลัย   

  ถึงตัวไกลแตใจสัมพันธ   

   เคยขอพรไหววอนคารวะ   

  พระปยมหาราชเจาทั่วกัน   

  ในรั้วแดงกําแพงเหลืองก้ัน   

  ศึกษามานานวันของระลึกมั่นไมลืม 

เพลงมนตมัฆวาน 
 เหลาชายฉกรรจ  ใฝฝนนักรบ  ครันครบ  มุงเพียรเรียนเรื่อยมา 

 รักเปนทหารจึงตองการศึกษา  รวมมุงกันมาไมทอใจ 

  จิตใจเราแรงและแฝงความหาญ  กลาหาญอดทนบนมุงไกล 

 ถึงคราวซัมเมอร  เราตองเจอแคไหน  หนักเพียงใดใจสูมัน 

  ใฝฝนวันเสารที  ชวงเปรมฤดีเทียมกัน หางรั้วไปสักวัน  

 กลับมาแจมกันทุกคน 

  รวมนอนและกินถิ่นมัฆวาน  สมานผูกพันและมั่นคง 

 รักเรียน เรียนรัก ประจักใจไดผล ดวยมนตองคมัฆวาน  

 



-๒๓๐- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงนักรบของชาติ 
  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 แลลิ่วเน่ืองดวยเงาเหลาไมและเลื่อมลาย 

 ราชาสาวรียไทย  ศาลาวงกลมชัย เรากราบไหวบูชา 

  ศาลเจาพอขุนดาน  มีนานมา  เราบูชาเพื่อพบสบชัย 

 งามมวลหมูอาคาร  งามหมูสนตระการ ริมสระแกว 

  มวลหมูพฤกษาแลลิ่ว เปนทิวดูเลิศแลวละลาน  ไกลสุดตา 

 ถิ่นน้ีคือเขาชะโงกงาม  ยามกอดโอบเราไว   ใหเปนสุขนิรันดร 

 

 

 

 
 



-๒๓๑- 
 

 
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  นั่น

คือวิญญาณของเรา 

  พวกเราเหลานักรบ  ทั่วพิภพมิใหใครหมิ่น   

 เราทั้งสิ้นตองสูอยาถอย    เลือดไทยเผาพงษไทย  

 หากชาติไหนเขามาขมขี่  พลีชีวิตอุทิศยอมตายเพื่อไทยวัฒนา 

เรานักเรียนนายรอย  เราอยายอมถอยบุกรุกเขาไป   

เพื่อชิงเอาชัยมาอยาไดรอชา  นักกีฬาของเรา   

ชิงเอาชัยมาอยาไดรอชา  เรานักกีฬา  ดารานายรอย   

 แมนใครเขาขัดขวางตองยับยอย  เพื่อเกียรตินายรอยสูตาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๓๒- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลงภูผานักรบ 
ญ.) พฤกษไพรไหวเอนเลนเริงลมชมเพลิน    สวยงามแนวเนินสงาตราตรึงฤทัย 

เมื่อลมพลิ้วไปชื่นฉ่ํากระไร      โอสุขใดจะเทียมทัน 

ฟางามสีครามชางกวางไกลไพศาล    คลายแดนวิมานสถิตปวงเทพเทวัญ  

โรจนแรงแสดงตะวันพรายพรางพราวพรรณ   ดุจภาพฝนอันสุขตา 

 ติดตราตรึงใจในเขาชะโงก     ไดชมเปนโชคเหลือคณา   

ดินแดนแหงดาวพราวภิรมยสมญา    ล้ําเลอคากลาหาญ 

ผาภูดูงามกระเดื่องนามภูผา     นักรบแกลวกลาเปนที่บูชากลาวขาน  

ชาติชายเชื่อชาญเกียรติกองกังวาน    ผูพิทักษรักแผนดิน (เลือดทหาร จปร.)  

ช.) ขุนเขาฟาครามถิ่นอารมทองครองขวัญ  รอยรวมรักมั่นนองที่ผูกพันมั่นใจ   

พลีชีพถวายชัย อริมลาย      ดวยเลือดชายชาติทหาร 

สรวมชีพภักดีพระบาทพระบารมีปกเผา  จุลจอมเกลาพระปยราชราชันย   

ขาพระบาทพรอมกัน  ถวายสัตยปฏิญาณ   จะพิทักษรักแผนดิน 

 ฝกกายฝกใจในเขาชะโงก    รูเรียนทันโลกหลอมชีวิน  

ในแดนแหงดาวพราวภิรมยสมจินต    เจนจบสิ้นดังหมาย 

ผาภูดูงามกระเดื่องนามภูผา     นักรบเลอคาชาญศักดากลาตาย   

ผูนําทัพไทยกองเกียรติเกริกไกร     เทอดถวาย  จปร. 

เพลงนักรบ  จปร. 
  เผาไทยยิ่งยงจะคงคูฟาอาจินต     แผนดินถิ่นทองผูเปนเจาของคือไทย  

 เลือดและเนื้อพลีไป        ชีวิตมอบใหเทอดเกียรติไทยไปชั่วกาล 

 ลูก จปร.น้ีคือนักรบเกรียงไกร      เลือด จปร.น้ีไซรเคยไหลเนานาน   

 ทอดชีพนี้วายปราณ        รักษาปณิธาน หนาที่รบเจนจบใจ 

  โอมเดชะพุทธคุณคุมเกลา ผองเรา  ใหแคลวคลาดปราศภัย   

 กราบ…..พระปยมหาราชาขอชัย     ใหปวงขาทั้งผอง 

 เรา จปร. พรั่งพรอมหลอมเลือดเริงรณ    เรา จปร. ทุกคนมั่นหมายใจปอง  

 เลือดนักรบเกริกกอง        พิทักษปกปอง เพื่อพี่นองผองเผาไทย 



-๒๓๓- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เพลง  จปร. จักรพงษ 
 

 อางน้ํางามนานจักรพงษ  งามแมนองคเทพเนรมิตวิจิตรสราง 

 น้ําพลิ้วแลวิไลไกลอางวาง   พฤกษาภูผากวางลอมเราเปนเงาใจ 

 เหลาวิหครอนวนเริงรื่น    เหนือพื้นธารางามตาพาใหเพลินใจ 

 นั่นศาลา จปร. เดนไกล    สุดวิไลทอดเงางามไปในวารี 

  ยามอาทิตยใกลอัศดง   คลอยต่ําลงลับเหลี่ยมภูผา 

 แตยังทอแสงทองธารา    วาววามตาดั่งรุงรุงสีทอง 

 ยามใกลค่ําทิวาลาไกล    หรีดหริ่งเรไรระงมอยูหาคูครอง 

 จปร. รอนแรมมาพาใจปอง   ดั่งไดครองวิมานแดนฟาเทวาลัย 

เพลงลาแลว จปร. 
 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 

 

 

 
 

 



-๒๓๔- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๒๓๕- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

เอกสารอางอิง 

 ๑. คําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่  ๓๐/๕๒ 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.๒๕๕๕  ลง ๒๘ กันยายน 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 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 ๘. ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย การคัดเลือกนักเรียน
นายรอยชั้นปที่ ๕ ไปศึกษาตอตางประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๙.  ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  วาดวยการตัดคะแนนความ
ประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง 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 รักษาพระองคฯ วาดวย ระเบียบปฏิบัติ
ประจําวันของนักเรียนนายรอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
 ๑๓. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯ วาดวย ศาลเกียรติศักดิ์
ของนักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



-๒๓๖- 
  

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.๒๕๔๕  ลง ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
 ๑๗. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค วาดวย ระบบนักเรียน
อาวุโส พ.ศ.๒๕๔๕  ลง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ 
 ๑๘. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค  วาดวยนักเรียน
ผูบังคับบัญชา พ.ศ. ๒๕๕๙  ลง 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.๒๕๕๙ ลง ๘ เมษายน ๒๕๔๙ 
 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.๒๕๕๐  ลง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
 ๒๕. ระเบียบกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯ  วาดวยกองทุนน้ําใจ 
นองพี่ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
  ๒๖. คําสั่งกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง การ
ใชเครื่องมือส่ือสารของนักเรียนนายรอย ลง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



-๒๓๗- 
 

 
คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

 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. คําสั่ง กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค ที่ ๓๐/๒๕๔๕  
ลง ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕  เรื่อง นโยบายการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย 
 ๓๔. คําสั่ง ทบ.ที่ ๑๗๘/๒๕๕๓ ลง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องใหใชอัตรา  
สิ่งอุปกรณ ประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องประกอบเครื่องแตงกาย เครื่องนอน เครื่อง
สนาม และของใชสวนตัว 
 ๓๕. คําสั่ง 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.  
 
   

 



-๒๓๘- 
  

คู่มือนกัเรียนนายรอ้ย 

บรรณานุกรม 
    ๑.  กองทัพบก.  ๑๐๐ ป โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ภาค ๑ 
กรุงเทพฯ , หางหุนสวนจํากัด เจ.เอ็น.ที. ๒๕๓๐ 
    ๒.  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใตรมพระบารมีฯ ๑๒๐ ป รร.จปร.  
กรุงเทพฯ ,  โรงพิมพฐานการพิมพ ๒๕๕๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


