ระเบียบการรับสมัคร โครงการช้างเผือก
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประจาปี ๒๕๖๒
โครงการช้า งเผือกโรงเรียนนายเรือ อากาศนวมินทกษัต ริยาธิราช ได้จัด ทาขึ้น โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อส่ง เสริม และ
สนับสนุนให้นักเรียนชายที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และ
สนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ของตนเองโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก ฯ ซึ่งใช้ข้อสอบแนวเดียวกันกับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์ที่กาหนดและได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือก ฯ
ตามที่ทางราชการกาหนด
สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ประเภทช้างเผือก
๑. ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ ๔ ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รอบสอง
๒. ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) จานวนทัง้ สิน้ ๑๒ รางวัล
๓. ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบภาควิชาการและค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายรอบสอง ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
๔. ได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนทาการสอบภาควิชาการ โดยเน้นการตรวจร่างกายที่มีผลต่อการรับราชการทหาร
เช่น ตาบอดสี, ยาเสพติด, เอดส์, ไวรัสตับอักเสบบี และไม่เคยทา Lasik มาก่อน เป็นต้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
๕. สามารถสมัครเข้ารับคาแนะนาในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
โดยจะได้รับการสนับสนุนที่พักและอาหาร ระหว่างเข้ารับคาแนะนา ฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ประเภทสมทบ
ผู้สมัครประเภทสมทบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ)
การรับสมัคร (รับสมัครที่หน่วยสอบเท่านัน้ ) มี ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภทช้างเผือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สมัครจะต้องมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
๑.๑ เป็นนักเรียนชายกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ และ
สถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑.๒ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
๑.๓ ผู้สมัคร บิดาและมารดาผูใ้ ห้กาเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
๒. ประเภทสมทบ ต้องชาระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นเงิน ๒๕๐ บาท ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ นักเรียนชายกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ไม่ต่ากว่า ๒.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ไม่ต่ากว่า ๒.๒๕ และไม่จากัดพื้นที่สถานศึกษา
๒.๒ คุณสมบัติเหมือนนักเรียนช้างเผือกในข้อ ๑.๒ และ ๑.๓

หลักฐาน…

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบ)
๒. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยกรอกข้อความตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร
๓. สาเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ.๑) หรือหนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.๗) หรือสาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
ที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ตามประเภทที่สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะไม่ดาเนินการรับสมัคร หากไม่มีหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม
กาหนดการรับสมัคร วันที่ ๒๔ กันยายน – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร
๑. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔ – ๗, ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๘๗ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๘๙
๒. กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา
โทร.(๐๔๔) ๓๕๘๑๑๐ – ๔ ต่อ ๔๐๒๒๙, ๔๐๒๓๔, ๔๐๕๐๗
๓. กองบิน ๒ จว.ลพบุรี
โทร.(๐๓๖) ๔๘๖๓๘๐ – ๓ ต่อ ๕๐๒๑๗
๔. กองบิน ๔ จว.นครสวรรค์
โทร.(๐๕๖) ๒๖๑๐๙๑ – ๒, ๒๖๑๐๗๑ – ๒ ต่อ ๕๓๒๒๙, ๕๓๒๔๒
๕. กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขนั ธ์
โทร.(๐๓๒) ๖๑๑๐๑๗, ๖๑๑๐๓๑ ต่อ ๖๐๒๑๕
๖. กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี
โทร.(๐๗๗) ๒๖๘๒๐๐ – ๓ ต่อ ๖๕๒๔๗ – ๘
๗. กองบิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี
โทร.(๐๔๕) ๒๔๓๐๙๐ ต่อ ๔๓๒๓๐ - ๒
๘. กองบิน ๒๓ จว.อุดรธานี
โทร.(๐๔๒) ๒๒๑๑๑๑ ต่อ ๔๕๒๒๐, ๔๕๒๑๑
๙. กองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่
โทร.(๐๕๓) ๒๐๒๖๑๕, ๒๘๑๐๑๒ – ๕ ต่อ ๕๗๒๑๑, ๕๗๒๔๔
๑๐. กองบิน ๔๖ จว.พิษณุโลก
โทร. (๐๕๕) ๓๐๑๓๗๑, ๓๐๑๓๗๖, ๓๐๑๒๐๐ ต่อ ๕๕๐๑๗
๑๑. กองบิน ๕๖ จว.สงขลา
โทร.(๐๗๔) ๒๕๑๐๔๐-๑ ต่อ ๖๓๐๑๙, ๖๓๒๒๓
๑๒. รร.การบิน จว.นครปฐม
โทร.(๐๓๔) ๙๙๖๔๘๔ - ๕ ต่อ ๓๗๔๐๗ – ๑๐
๑๓. ฝูงบิน ๒๐๖ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว
โทร.(๐๓๗) ๒๖๑๔๙๗ ต่อ ๔๒๙๐๔
๑๔. สถานีรายงานบ้านเพ อ.บ้านเพ จว.ระยอง โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๐๕, ๔๒๘๑๓
กาหนดการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้สมัครสอบต้องเตรียมดินสอดา
ชนิด 2B และยางลบในการสอบ
การแต่งกาย
ชุดนักเรียน หรือเครื่องแบบประจาสถาบัน (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)
การปฏิบัติในการสอบ
ให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่คุมสอบแจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด
วิชาที่สอบ
มีคะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
- วิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน)
- คณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐)
- ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐)
- ภาษาไทยและสังคมศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประกาศผลสอบ
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะติดประกาศไว้ที่สถานที่รับสมัครทุกหน่วยสอบ
ทาง Internet ที่ www.nkrafa.ac.th และ www.rtaf.mi.th
หมายเหตุ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดและได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ ที่ประสงค์จะเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) จะต้องสมัครและเข้ารับการสอบคัด เลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ)
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
หน่วยสอบ.............................................

รู ปถ่าย
๑ นิ้ว

เลขประจาตัวสอบ.................................
สมัครสอบประเภท

ช้างเผือก

สมทบ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประจาปี ๒๕๖๒
เรียน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๑. ข้าพเจ้า .................................................................... นามสกุล........................................................................................
เกิดวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ................... อายุ ............. ปี สัญชาติ .................... ศาสนา.....................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ............... ซอย ................................ ถนน ............................... ตาบล/แขวง ..............................................
อาเภอ / เขต ................................ จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ ........................................
๒. ชื่อบิดา .....................................................นามสกุล .............................................................สัญชาติ...............................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __ โทรศัพท์ ............................................................
๓. ชื่อมารดา ................................................. นามสกุล .............................................................สัญชาติ...............................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __ โทรศัพท์ ............................................................
๔. ปัจจุบันข้าพเจ้ากาลังศึกษาอยู่ชนั้ ........... โรงเรียน .................................................... จังหวัด..........................................
มีความประสงค์สมัครสอบโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดังนี้
( ) ประเภทช้างเผือก กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ และสถานศึกษา
ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โปรดระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ........................
( ) ประเภทสมทบ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่ต่ากว่า ๒.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ไม่ต่ากว่า ๒.๒๕ และไม่จากัดพื้นที่
สถานศึกษา โปรดระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม .....................
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและหลักฐานทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ และหากพบว่ามีข้อความหรือหลักฐาน
ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จ ข้าพเจ้าจะไม่ขอรับและเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากทางราชการ
ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร
........../........................./.............

สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๑. สาเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ.๑) หรือ หนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.๗) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
ที่ระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม............................... เป็นประเภท
ช้างเผือก
สมทบ
๒. สาเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัคร (มีสัญชาติและอายุตามเกณฑ์ที่กาหนด)
ลงชื่อ ....................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(
) ตัวบรรจง
(พลิกด้านหลัง)

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สมัครสอบโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจาปี ๒๕๖๒
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด
๑. เหตุผลที่นักเรียนมาสอบโครงการช้างเผือก ฯ
 เตรียมตัวเพื่อสอบ นตท.

 ผู้ปกครองให้สอบ

 สอบตามเพื่อน

 รร.และอาจารย์แนะนาให้สอบ

 อยากทดสอบความรู้

 อื่นๆ .................................

๒. นักเรียนเตรียมตัวสอบโครงการช้างเผือกอย่างไร
 กวดวิชาในสถาบันกวดวิชา

 อ่านหนังสือด้วยตนเอง

 เข้าร่วมค่ายวิชาการของโรงเรียน

 อื่นๆ...................

๓. นักเรียนทราบเรื่องโครงการช้างเผือก ฯ จากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ คาตอบ)
 การแนะแนวของ รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช / กองบินต่างๆ
 เพื่อน/รุ่นพี่
 แผ่นพับ
 อินเทอร์เน็ต

 การแนะแนวของ รร.
 อื่นๆ.................

๔. นักเรียนพึงพอใจสิทธิประโยชน์ของนักเรียนช้างเผือก ฯ ในข้อใดมากที่สดุ
 ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การสอบ
 ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ ในการสอบ นตท.(ทอ.) รอบสอง
 ไม่เสียค่าสมัครสอบ นตท.(ทอ.)
 ได้รับคาแนะนาในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทอ.)
 ได้รับการพิจารณารับรางวัลทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อเข้าเป็น นตท.(ทอ.)
 อื่นๆ........................................................................................
๕. นักเรียนคิดว่าในอนาคตโครงการช้างเผือก ฯ ควรได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร
 ผู้ที่สอบผ่านโครงการช้างเผือก ฯ ลาดับที่ ๑ - ๔ (คิดเป็นร้อยละ ๕) ถือว่าผ่านการสอบ นตท.(ทอ.) ในรอบแรก
 ไม่จากัดประเภทของนักเรียนว่าเป็นช้างเผือกหรือสมทบ ถ้าผู้ใดสอบได้ที่ ๑ - ๓๐ เรียงลาดับถือว่าเป็นนักเรียนช้างเผือก
 ไม่จากัดเขตพื้นที่การศึกษา ทุกพื้นที่นักเรียนสามารถสอบ ประเภทช้างเผือกได้
 กองทัพอากาศพาทัศนศึกษา โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ
 อื่นๆ...............................................................................
๖. ถ้าสอบไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นนักเรียนช้างเผือก ฯ จะมีผลต่อท่านอย่างไร
 ท้อแท้ หมดกาลังใจ จะไม่เลือกเหล่า ทอ.  เป็นข้อมูลให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น
 ไม่มีผล ยังเลือกเหล่า ทอ.ต่อไป
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................................
๗. ลักษณะของทหารอากาศที่นักเรียนชอบ (ตอบได้มากกว่า ๑ คาตอบ)
 อยากเป็นนักบิน
 เป็นอาชีพที่มั่นคง
 เครื่องแบบสง่างาม
 ท้าทายใช้ความสามารถสูง
 เท่ห์ เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม  ไม่ชอบ
๘. เมื่อกล่าวถึงกองทัพอากาศ สิ่งแรกที่นึกถึงคือ
 นักบิน
 เครื่องบิน

 กองบิน

 มียศ มีเกียรติในสังคม
 ช่วยเหลือสังคม
 อื่นๆ...........................

 อื่นๆ.............................

๙. นักเรียนรู้จักกองทัพอากาศจาก
 สื่อต่างๆ
 งานวันเด็ก
 ครอบครัว/คนรู้จัก  อื่นๆ............................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

