


    
 
         

 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 ำตวั ชื่อ นำมสกุล

1 2000307 นายภัทรชนนท์  สิงห์คาร

2 2000111 นายวุฒิกร  อินทจักษ์

3 2770052 นายวงศพัทธ์  นวลเปียน

4 2560108 นายเจนรบ  ตุลยนิษก์

5 2000219 นายศิริวัฒน์  โชคชัยธนพัฒน์

6 2000537 นายปวิณมัย  โพธิช์ัย

7 2020008 นายธนกฤต  เกษโร

8 2000044 นายสมิทธิ  ผิวนวล

9 2000415 นายวชิรวิทย์  ลาภประเสริฐล ้า

10 2000719 นายกนกพล  เมตตาสัตย์

11 2990041 นายสิงหา  รัชตมหาคุณ

12 2000178 นายณภัทร  โพธิท์อง

13 2230160 นายวัชราวุฒิ  ทรงอาจ

14 2000263 นายอัมรินทร์  วิริยกิจจา

15 2000015 นายพีระพัฒน์  ปานเพ็ชร

16 2070017 นายสิรภพ  ทองแสงแก้ว

17 2000625 นายฐิติวัฒน์  บุษยทริกากรณ์

18 2000235 นายวารุฒ  ปราบโรค

19 2010020 นายอิสยา  สิงหราช

20 2000577 นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรไพย์

21 2020109 นายพิทยุตม์  สุดจะคอย

22 2770097 นายนิธิ  จิตต์รักษา

23 2410149 นายเจษฎา  คณารักษ์

24 2000631 นายศุภกร  เหมือนเนียม

25 2770038 นายภาณุวัชร  ชูเกลี ยง

26 2000718 นายภราดร  จักรแก้ว

27 2770138 นายดลลชา  ไพรสิงห์

28 2770096 นายณัฐดนัย  ประเสริฐสม

29 2000589 นายนันทัชพันธ์  นาคทอง

30 2770217 นายนนทกร  ธีรสินธุโ์สภณ

ประกำศผลกำรสอบโครงกำรชำ้งเผือก ประจ ำป ี2563 (ประเภทสมทบ)

หน้าที่ 1 จาก 3



ล ำดับ เลขประจ ำตวั ชื่อ นำมสกุล

31 2000265 นายรฤกโชต  บุรีรัตน์

32 2230169 นายวัชรินทร์  แจ่มแจ้ง

33 2990120 นายทรงพล  อบเชย

34 2460006 นายยศธร  ครสวรรค์

35 2770182 นายอชิระ  มณีฉาย

36 2770171 นายศุภกร  เอี่ยมตระกูล

37 2770151 นายภูธเนศ  เพชรไกร

38 2000413 นายณษัณณัฐ  สีหะประเสริฐ

39 2770023 นายภูริภัทร  ต่อหยกสกุลชัย

40 2000643 นายทักษ์ดนัย  เทียนทอง

41 2020074 นายพัชรพล  ทองก้าเหนิด

42 2070010 นายธีร์ธนัตถ์  ชูชนะกิจ

43 2410059 นายรฐพงษ์  แสนสุข

44 2050057 นายสหรัฐ  รักบุษย์

45 2000390 นายฐานวัฒน์  โทณะพงษ์

46 2990046 นายศิวัส  ภูศรี

47 2770236 นายพัทธโรจน์  ปัญญารพีวัชร์

48 2070076 นายภูมิ  ณนรงค์

49 2040054 นายธัมมภัสสร์  มากซุง

50 2770155 นายพัทธนันท์  ภูฆงั

51 2410019 นายศิวัช  เมืองมา

52 2010073 นายวรดร  บุญประเสริฐสิทธิ์

53 2040008 นายชินพัฒน์  สุปิยะพาณิชย์

54 2000613 นายณซีม  มะณี

55 2770008 นายธัญพิสิษฐ์  ศรีสมบัติ

56 2070054 นายสันติพงษ์  แพเพชรทอง

57 2770069 นายคมชาญ  ไชยวงค์

58 2770109 นายรังสิมันต์  โฆษวณิชกิจ

59 2990144 นายสิราวิชญ์  ทังสุภูติ

60 2000611 นายธนวัฒน์  ภูษิปภาวงษ์

61 2000445 นายเจษฎา  กิจเวช

หน้าที่ 2 จาก 3



ล ำดับ เลขประจ ำตวั ชื่อ นำมสกุล

62 2000032 นายฐิรวัฒน์  เกิดศรี

63 2000329 นายกสานต์ิ  อติชาตสินธพ

64 2770169 นายวุฒิฤทธิ ์ หงษ์เวียงจันทร์

65 2020021 นายดนุรุตม์  จั่นวงศ์แก้ว

66 2000354 นายภัทรกร  สังข์แจ่ม

67 2460067 นายกฤษณะพล  อยู่รอด

68 2560125 นายอรรถกร  สุวรรณศิลป์

69 2000199 นายชนะศักด์ิ  จันทะนะ

70 2560119 นายวัชรศิษฏ์  อ่องศรี

หน้าที่ 3 จาก 3


