


    
 
         

 โครงการช้างเผือก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โครงการช้างเผือก ได้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชำยที่ก ำลังศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ไม่จ ำกัดพ้ืนที่สถำนศึกษำ ที่มีผลกำรศึกษำดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้ำเป็น
นักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ)  ได้มีโอกำสทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของตนเอง
โดยกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรช้ำงเผือก  ซึ่งใช้ข้อสอบแนวเดียวกันกับกำรสอบภำควิชำกำรเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร 
(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) รำยละเอียด ดังนี้ 
 ๑. วิชำที่สอบมีคะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน ประกอบด้วย  
     - วิทยำศำสตร์ (คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน)  
     - คณิตศำสตร์ (คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐)  
     - ภำษำอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐)  
     - ภำษำไทยและสังคมศึกษำ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
 ๒. คะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ ๕๐ (อิงระเบียบกองทัพไทยว่ำด้วยโรงเรยีนเตรยีมทหำร พ.ศ.๒๕๖๑)
 ๓. ผู้ผ่ำนเกณฑ ์
     - ประเภทช้ำงเผือก จัดเรียงล ำดับตำมคะแนนจำกมำกไปหำน้อย มีผู้ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน ๓๙ คน 

    - ประเภทสมทบ ผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำคนที่ ๓๙ ของผู้สอบผ่ำนเกณฑ์ประเภทช้ำงเผือก จ ำนวน 
๗๐ คน 

หำกผ่ำนเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนโครงกำรช้ำงเผือกแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ของ
โครงกำรช้ำงเผือก ตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 

 
  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์โครงการช้างเผือก ทั้งประเภทช้างเผือกและประเภทสมทบ 

 ส าหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒ ประเภท ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) ประจ าปี ๒๕๖๓ ด าเนินการสมัครที่ www.admission.nkrafa.com 
โดยไม่ต้องช าระค่าสมัครสอบ หลังจากกรอกข้อมูลในระบบสมัครสอบเรียบร้อยให้แจ้ง คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่ท างาน โทร ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔-๗  
 โรงเรียนนายเรืออากาศอากาศนวมินทกษัตริยาธิราชจะจัดส่งเกียรติบัตร ตามที่อยู่ที่ระบุใน 
ใบสมัครของนักเรียน 

      

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม หรือแก้ไขข้อมูล กรุณาติดต่อ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔-๗ 
 



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ชือ่ นำมสกุล
1 1000171 นายธนพงศ์  พลจรัส

2 1000276 นายวงศพัทธ์  โฆษกิจจาวุฒิ

3 1410042 นายรวิพล  ค าฝ้ัน

4 1000348 นายยศพัทธ์  ทองเจือเพ็ชร

5 1000253 นายภพพสุตม์  สาธิตสมมนต์

6 1000048 นายวีรยุทธ  สืบสุข

7 1000338 นายธนาคาร  ออมสิน

8 1000303 นายณัฏฐากร  เรืองศรี

9 1000099 นายสุกฤษฎิ ์ ชนะไชยมงคลกุล

10 1000188 นายธีรพัชร์  เลิศพรมาตุลี

11 1990047 นายณัฐดนัย  สอดแสงอรุณงาม

12 1770097 นายโชติพัฒน์  เต็มพงศ์ศรีสง่า

13 1000114 นายพชร  ช านาญเขตรกรณ์

14 1770008 นายอนิวัตต์ิ  ธนทวิกร

15 1000199 นายภีม  สังข์ศิลป์ชัย

16 1460050 นายจีรภัทร  แสงศิริรักษ์

17 1000177 นายณัฐกิจ  อิศรางกูรณอยุธยา

18 1000060 นายภานุวัฒน์  ฮกชุน

19 1000019 นายนันท์ธร  จอมศิลป์

20 1000161 นายธนเดช  สงวนสัตย์

21 1000158 นายชยพล  สุทธิกาญจน์

22 1770108 นายเป็นเอก  ทนทาน

23 1050012 นายภูริภัทร  พันธ์จุ้ย

24 1210023 นายพุฒิพงศ์  โพนทัน

25 1000250 นายพันธวัช  เทียบรัตน์

26 1560064 นายธรรมธัช  จินดาประเสริฐ

27 1770048 นายคมสัน  วงศ์ขวัญ

28 1050016 นายพรชัยศิริ  อิ่มมาก

29 1410044 นายณัฐพล  เดชพุทธวัจน์

30 1230009 นายนภวริศ  สุภธีระ

ประกำศผลกำรสอบโครงกำรชำ้งเผือก ประจ ำป ี2563 ( ประเภทชำ้งเผือก)

หน้าที่ 1 จาก 2



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ชือ่ นำมสกุล
31 1000236 นายต้นน  า  อ่อนฤทธิ์

32 1770043 นายศุภวิชญ์  วิเศษศรี

33 1990051 นายบุณฑยกร  อิ่นค า

34 1000217 นายธนดล  ศรีมงคล

35 1410095 นายธนภัทร  ยะย่าเป้า

36 1000026 นายจิรวัฒน์  จรูญธรรม

37 1990025 นายนรวีร์  เทนอิสสระ

38 1410063 นายนคดนย์  บัณฑิตชูสกุล

39 1000210 นายกิตติธัช  เจียมเจือจันทร์

หน้าที่ 2 จาก 2


