ระเบียบการรับสมัคร โครงการช้างเผือก
ประจาปี ๒๕๖๓
โครงการช้างเผือก ประจาปี ๒๕๖๓ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนชำยที่กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ โดยไม่จำกัดพื้นที่สถำนศึกษำ มีผลกำรศึกษำดี และสนใจ
จะสมั ครสอบคั ดเลื อกเข้ ำเป็ นนั กเรี ยนเตรี ยมทหำร (ในส่ วนของกองทั พอำกำศ) ได้ มี โอกำสทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของตนเองโดยกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรช้ำงเผือก ซึ่งใช้ข้อสอบ แนวเดียวกันกับกำรสอบ
เข้ำเป็ นนั กเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ทั้งนี้หำกผ่ ำนเกณฑ์ ที่กำหนดและได้รับคัดเลือกเข้ำเป็น
นักเรียนโครงกำรช้ำงเผือกแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงกำรช้ำงเผือก ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
การสมัครสอบแบ่งเป็น ๒ ประเภท ตามคุณสมบัติ
๑. ประเภทช้างเผือก สำมำรถสมัครเข้ำร่วมโครงกำร โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย คุณสมบัติดังนี้
๑.๑ เป็นนักเรียนชำยกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยในภำคเรียนที่ ๑
ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๒ ไม่ ต่ ำกว่ ำ ๓.๒๕ หรื อ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓)
ของปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ไม่ต่ำกว่ำ ๓.๒๕ ไม่จำกัดพื้นทีส่ ถำนศึกษำ
๑.๒ ผู้ที่เกิดระหว่ำง พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
๑.๓ ผู้สมัคร บิดำและมำรดำผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชำติไทยโดยกำเนิด
๒. ประเภทสมทบ ต้องชำระค่ำสมัครเข้ำร่วมโครงกำร เป็นเงิน ๒๕๐ บำท คุณสมบัติดังนี้
๒.๑ นักเรียนชำยกำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ* มีคะแนน
เฉลี่ย ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมในชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๓
(ม.๑ - ม.๓) ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๒๕ ไม่จำกัดพื้นที่สถำนศึกษำ
๒.๒ ผู้ที่เกิดระหว่ำง พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
๒.๓ ผู้สมัคร บิดำและมำรดำผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชำติไทยโดยกำเนิด
หมายเหตุ *เทียบเท่ำ หมำยถึงกำรเทียบวุฒิ กำรศึกษำ ที่ออกให้โดยกระทรวงศึกษำธิกำรเท่ำนั้น ผู้ที่ศึกษำ
ระดั บ ปวช.๑ – ๒ ไม่ส ำมำรถสมัค รเข้ำร่ว มโครงกำรได้ ยกเว้น ผู้ ที่ ศึ กษำ ปวช.๓ ในปี ก ำรศึ กษำ ๒๕๖๒
และมีอำยุตำมเกณฑ์ที่กำหนด
วิธีการสมัครสอบและการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สมัครสอบได้ทำงเว็บไซต์ http://www.preadmission.nkrafa.com หรือ http://www.nkrafa.rtaf.mi.th
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลำคม – ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ สำหรับผู้สมัครสอบประเภทสมทบ ต้องชำระค่ำธรรมเนียม
ในกำรสมัครสอบ จำนวน ๒๕๐ บำท (สองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) โดยนำแบบฟอร์มกำรชำระเงินที่พิมพ์จำก
ระบบรับสมัคร ชำระผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส

สิทธิประโยชน์...

-๒สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ประเภทช้างเผือก
๑. ได้ รั บ คะแนนเพิ่ มพิ เศษ ร้ อยละ ๖ ของคะแนนสอบคั ดเลื อกเข้ ำเป็ นนั กเรี ยนเตรี ยมทหำร
(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) รอบสอง
๒. ได้รับเงินรำงวัลสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรทำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร ชั้นปีที่ ๑
รำงวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บำท(สองหมื่นบำทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ รำงวัล กรณีที่มีนักเรียนโครงกำรช้ำงเผือก
มำกกว่ำ ๑๒ คน ให้เฉลี่ยจำนวนเงินให้ได้รับเท่ำ ๆ กัน
๓. ได้รับ กำรยกเว้น ค่ำ สมัค รสอบภำควิช ำกำรและค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรตรวจร่ำ งกำยรอบสอง
ในกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็น นักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ)
๔. สำมำรถสมัครเข้ำรับคำแนะนำในกำรเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร
(ในส่วนกองทัพอำกำศ) โดยจะได้รับกำรสนับสนุนที่พักและอำหำร ระหว่ำงเข้ำรับคำแนะนำฯ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)
สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ประเภทสมทบ
ผู้สมัครประเภทสมทบที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับกำรยกเว้นค่ำสมัครสอบคัดเลือก
เข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนกองทัพอำกำศ)
หลักฐานประกอบการสมัคร
๑. ไฟล์รูปถ่ำยชุดนักเรียนหรือชุดสถำบัน หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำ ขนำดไม่เกิน
๑๐๐ KB (นำมสกุล .jpg, .png หรือ .gif)
๒. ไฟล์บัตรประชำชน ขนำดไม่เกิน ๓๐๐ KB (นำมสกุล .jpg, .png หรือ .gif)
๓. ไฟล์ทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร โดยลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
๔. ไฟล์ผลกำรศึกษำ
สาหรับผู้สมัครกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- หนังสือรับรองกำรศึกษำ (ปพ.7) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ภำคเรียนที่ ๑ ระบุเกรดเฉลี่ย หรือ
- ใบระเบียนกำรศึกษำ (ปพ.1) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (ม.๑ - ม.๓) หน้ำ-หลัง
สาหรับผู้สมัครกาลังศึกษาชั้นปีที่ ๕ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- หนังสือรับรองกำรศึกษำ (ปพ.7) ชั้นที่กำลังศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑ ระบุเกรดเฉลี่ย หรือ
- ใบระเบียนกำรศึกษำ (ปพ.1) (ม.๑ - ม.๓) หน้ำ-หลัง
สาหรับผู้สมัครที่พักการศึกษา (drop)
- หนังสือรับรองกำรศึกษำ (ปพ.7) ระบุเกรดเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ของเทอมสุดท้ำยก่อนพัก
กำรศึกษำ หรือ
- ใบระเบียนกำรศึกษำ (ปพ.1) (ม.๑ - ม.๓) หน้ำ-หลัง
หมายเหตุ เจ้ำหน้ำที่จะไม่ดำเนินกำรรับสมัคร หำกเอกสำรกำรสมัครไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตำมที่กำหนด

การสอบ...

-๓การสอบคัดเลือก
๑. สอบตำมหน่วยสอบที่กำหนด วันเสำร์ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. กำรสอบวิชำกำร (คะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน) ดังนี้
- วิทยำศำสตร์ (คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน)
- คณิตศำสตร์ (คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐)
- ภำษำอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐)
- ภำษำไทยและสังคมศึกษำ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๓. กำรปฏิบัติในกำรสอบ
๓.๑ ให้ปฏิบัติตำมที่เจ้ำหน้ำที่คุมสอบแจ้งให้ทรำบอย่ำงเคร่งครัด
๓.๒ แต่งกำยชุดนักเรียน หรือชุดเครื่องแบบสถำบัน (ห้ำมสวมรองเท้ำแตะ)
๓.๓ หลักฐำนที่ต้องนำมำในวันสอบ
๓.๓.๑ บัตรประจำตัวสอบ ที่มีรูปถ่ำย ประเภท เลขประจำตัวสอบ และชื่อ-สกุลที่ชัดเจน
๓.๓.๒ บัตรประจำตัวประชำชนหรือใบอนุญำตขับขี่ โดยบัตรดังกล่ำวต้องไม่หมดอำยุ
และจำต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ำย และตัวอักษร
๓.๔ อุปกรณ์ที่อนุญำตให้ผู้สมัครสอบนำเข้ำห้องสอบ ได้แก่ ดินสอดำชนิด 2B ขึ้นไป และ
ยำงลบดินสอ
๔. ประกำศผลสอบ วันอังคำรที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๒ ทำง Internet ที่ http://www.nkrafa.ac.th
และ http://preadmission.nkrafa.com
หมายเหตุ นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงกำรช้ำงเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
ที่ประสงค์จะเป็นนักเรียนเตรียมทหำร(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) จะต้องสมัครและเข้ำรับกำรสอบคัด เลือก
เข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรสมัคร (ในเวลำรำชกำร) ได้ที่
๑. โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔ – ๗
๒. กองบิน ๑ จว.นครรำชสีมำ โทร.(๐๔๔) ๓๕๘๑๑๐ – ๔ ต่อ ๔๐๒๒๙, ๔๐๒๓๔, ๔๐๕๐๗
๓. กองบิน ๒ จว.ลพบุรี โทร.(๐๓๖) ๔๘๖๓๘๐ ต่อ ๕๐๒๑๕
๔. กองบิน ๔ จว.นครสวรรค์ โทร.(๐๕๖) ๒๖๑๐๙๑ – ๒ ต่อ ๕๓๒๔๒, ๕๓๒๔๓ และ
๕๓๒๒๙
๕. กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.(๐๓๒) ๖๑๑๐๑๗, ๖๑๑๐๓๑ ต่อ ๖๐๒๑๕
๖. กองบิน ๗ จว.สุรำษฎร์ธำนี โทร.(๐๗๗) ๒๖๘๒๐๐ ต่อ ๖๕๒๔๗ และ ๖๕๕๒๒

๗. กองบิน...

-๔๗. กองบิน ๒๑ จว.อุบลรำชธำนี โทร.(๐๔๕) ๒๔๓๐๙๐ ต่อ ๔๓๒๓๐ - ๒
๘. กองบิน ๒๓ จว.อุดรธำนี โทร.(๐๔๒) ๙๓๐๒๑๙ - ๒๒๒ ต่อ ๔๕๒๓๐, ๔๕๒๓๕
๙. กองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๒๘๑๐๑๒ – ๕ ต่อ ๕๗๒๑๑, ๕๗๒๔๔
๑๐. กองบิน ๔๖ จว.พิ ษ ณุ โ ลก โทร.(๐๕๕) ๓๐๑๓๗๑, ๓๐๑๓๗๖, ๓๐๑๒๐๐ ต่ อ
๕๕๐๑๗
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

กองบิน ๕๖ จว.สงขลำ โทร.(๐๗๔) ๒๗๘๐๒๕ - ๖ ต่อ ๖๓๐๑๙, ๖๓๒๒๓
รร.กำรบิน จว.นครปฐม โทร.(๐๓๔) ๙๙๖๔๘๔ - ๕ ต่อ ๓๗๔๐๗ – ๑๐
ฝูงบิน ๒๐๖ อ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว โทร.(๐๓๗) ๒๖๑๔๙๗ ต่อ ๔๒๙๐๔
สถำนีรำยงำนบ้ำนเพ อ.บ้ ำ นเพ จว.ระยอง โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่ อ ๔๒๘๐๕,

๔๒๘๑๓

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

