
     
 ระเบียบการรับสมัคร โครงการช้างเผอืก 

      ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

โครงการช้างเผือก  ประจ าปี ๒๕๖๓  ได้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนชำยที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  โดยไม่จ ำกัดพ้ืนที่สถำนศึกษำ  มีผลกำรศึกษำดี และสนใจ
จะสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ได้มีโอกำสทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของตนเองโดยกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรช้ำงเผือก   ซึ่งใช้ข้อสอบ   แนวเดียวกันกับกำรสอบ 
เข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ทั้งนี้หำกผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดและได้รับคัดเลือกเข้ำเป็น
นักเรียนโครงกำรช้ำงเผือกแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงกำรช้ำงเผือก  ตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 

การสมัครสอบแบ่งเป็น ๒  ประเภท ตามคุณสมบัติ  
๑. ประเภทช้างเผือก  สำมำรถสมัครเข้ำร่วมโครงกำร โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย คุณสมบัติดังนี้ 

       ๑.๑  เป็นนักเรียนชำยก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยในภำคเรียนที่ ๑     
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓)        
ของปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๒๕  ไม่จ ำกัดพ้ืนทีส่ถำนศึกษำ  

       ๑.๒  ผู้ที่เกิดระหว่ำง พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ 
       ๑.๓  ผู้สมัคร บิดำและมำรดำผู้ให้ก ำเนิด จะต้องมีสัญชำติไทยโดยก ำเนิด 

      ๒.  ประเภทสมทบ  ต้องช ำระค่ำสมัครเข้ำร่วมโครงกำร  เป็นเงิน ๒๕๐ บำท คุณสมบัติดังนี้ 
       ๒.๑  นักเรียนชำยก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ*  มีคะแนน

เฉลี่ยภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓       
(ม.๑ - ม.๓)  ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๒๕  ไม่จ ำกัดพ้ืนที่สถำนศึกษำ 

       ๒.๒  ผู้ที่เกิดระหว่ำง พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ 
       ๒.๓  ผู้สมัคร บิดำและมำรดำผู้ให้ก ำเนิด จะต้องมีสัญชำติไทยโดยก ำเนิด 

หมายเหตุ  *เทียบเท่ำ หมำยถึงกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำ ที่ออกให้โดยกระทรวงศึกษำธิกำรเท่ำนั้น ผู้ที่ศึกษำ
ระดับ ปวช.๑ – ๒ ไม่สำมำรถสมัครเข้ำร่วมโครงกำรได้ ยกเว้นผู้ที่ศึกษำ ปวช.๓ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒     
และมีอำยุตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  

 วิธีการสมัครสอบและการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
       สมัครสอบได้ทำงเว็บไซต์ http://www.preadmission.nkrafa.com หรือ http://www.nkrafa.rtaf.mi.th 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลำคม – ๔ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ ส ำหรับผู้สมัครสอบประเภทสมทบ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ในกำรสมัครสอบ จ ำนวน ๒๕๐ บำท (สองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) โดยน ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินที่พิมพ์จำก
ระบบรับสมัคร ช ำระผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส   
 
 

                                                                                                       สิทธิประโยชน์... 
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สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก  ประเภทช้างเผือก 
       ๑.  ได้รับคะแนนเพ่ิมพิเศษ ร้อยละ ๖ ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร        
(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) รอบสอง 
      ๒.  ได้รับเงินรำงวัลสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร ชั้นปีที่ ๑ 
รำงวัล ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐ บำท(สองหมื่นบำทถ้วน) จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๒ รำงวัล กรณีที่มีนักเรียนโครงกำรช้ำงเผือก
มำกกว่ำ ๑๒ คน ให้เฉลี่ยจ ำนวนเงินให้ได้รับเท่ำ ๆ กัน 

     ๓.  ได้รับกำรยกเว้นค่ำสมัครสอบภำควิชำกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยรอบสอง   
ในกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) 
      ๔.  สำมำรถสมัครเข้ำรับค ำแนะน ำในกำรเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร 
(ในส่วนกองทัพอำกำศ) โดยจะได้รับกำรสนับสนุนที่พักและอำหำร ระหว่ำงเข้ำรับค ำแนะน ำฯ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) 

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก  ประเภทสมทบ 
        ผู้สมัครประเภทสมทบที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด  จะได้รับกำรยกเว้นค่ำสมัครสอบคัดเลือก 

เขำ้เป็นนักเรียนเตรียมทหำร (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  โดยลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง  

      ๔.  ไฟล์ผลกำรศึกษำ 
           ส าหรับผู้สมัครก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 

     ส าหรับผู้สมัครก าลังศึกษาชั้นปีที่ ๕ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-  หนังสือรับรองกำรศึกษำ (ปพ.7) ชั้นที่ก ำลังศึกษำ ภำคเรียนที ่๑ ระบุเกรดเฉลี่ย หรือ 
-  ใบระเบียนกำรศึกษำ (ปพ.1)  (ม.๑ - ม.๓) หน้ำ-หลัง 

     ส าหรับผู้สมัครที่พักการศึกษา (drop) 
-  หนังสือรับรองกำรศึกษำ (ปพ.7) ระบุเกรดเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม  ของเทอมสุดท้ำยก่อนพัก 

กำรศึกษำ  หรือ 
-  ใบระเบียนกำรศึกษำ (ปพ.1)  (ม.๑ - ม.๓) หน้ำ-หลัง 

หมายเหตุ  เจ้ำหน้ำที่จะไม่ด ำเนินกำรรับสมัคร หำกเอกสำรกำรสมัครไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตำมที่ก ำหนด   
 
 
                                                                                                               การสอบ... 
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การสอบคัดเลือก 
๑. สอบตำมหน่วยสอบที่ก ำหนด  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  ให้ปฏบิัติตำมที่เจ้ำหน้ำที่คุมสอบแจ้งให้ทรำบอย่ำงเคร่งครัด 
  ๓.๒  แต่งกำยชุดนักเรียน หรือชุดเครื่องแบบสถำบัน (ห้ำมสวมรองเท้ำแตะ) 
  ๓.๓  หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันสอบ 
         ๓.๓.๑  บัตรประจ ำตัวสอบ ที่มีรูปถ่ำย ประเภท เลขประจ ำตัวสอบ และชื่อ-สกุลที่ชัดเจน 
         ๓.๓.๒  บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือใบอนุญำตขับขี่ โดยบัตรดังกล่ำวต้องไม่หมดอำยุ 
และจ ำต้องอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ำย และตัวอักษร 
  ๓.๔  อุปกรณ์ท่ีอนุญำตให้ผู้สมัครสอบน ำเข้ำห้องสอบ ได้แก่ ดินสอด ำชนิด 2B ขึ้นไป  และ
ยำงลบดินสอ  

     ๔.  ประกำศผลสอบ  วันอังคำรที่ ๑๗  ธันวำคม ๒๕๖๒  ทำง Internet ที่ http://www.nkrafa.ac.th  
และ http://preadmission.nkrafa.com  

หมายเหตุ  นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดและได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงกำรช้ำงเผือก ประจ ำปี ๒๕๖๓   
ที่ประสงค์จะเป็นนักเรียนเตรียมทหำร(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) จะต้องสมัครและเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก   
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... 
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   ๗.  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.เชียงใหม ่  โทร.(๐๕๓) ๒๘๑๐๑๒ – ๕ ต่อ ๕๗๒๑๑, ๕๗๒๔๔ 
   ๑๐.  กองบิน ๔๖ จว.พิษณุโลก   โทร.(๐๕๕) ๓๐๑๓๗๑, ๓๐๑๓๗๖, ๓๐๑๒๐๐ ต่อ  
๕๕๐๑๗ 
   ๑๑.  กองบิน ๕๖ จว.สงขลำ   โทร.(๐๗๔) ๒๗๘๐๒๕ - ๖ ต่อ ๖๓๐๑๙, ๖๓๒๒๓ 
   ๑๒.  รร.กำรบิน  จว.นครปฐม   โทร.(๐๓๔) ๙๙๖๔๘๔ - ๕ ต่อ ๓๗๔๐๗ – ๑๐ 
   ๑๓.  ฝูงบิน ๒๐๖ อ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว   โทร.(๐๓๗) ๒๖๑๔๙๗ ต่อ ๔๒๙๐๔ 
   ๑๔.  สถำนีรำยงำนบ้ำนเพ อ.บ้ำนเพ จว.ระยอง   โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๐๕, 
๔๒๘๑๓ 
 
 
 
 

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

 


