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ก าหนดการรับสมัครและสอบโครงการช้างเผือก 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หัวข้อ กิจกรรม วัน - เวลา สถานที ่

๑. วันรับสมัคร สมัครทาง Internet  ตั้งแต่ ๒๐ พ.ย. – ๑๒ ธ.ค.๖๓ http://www.preadmission.nkrafa.com 
๒. การสอบรอบแรก 

วิชาการโครงการช้างเผือก 
สอบวิชาการ 

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๖๓ 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

๓. ประกาศผลการสอบ

รอบแรกวิชาการโครงการ

ช้างเผือก 

ทาง Internet วันพฤหัสบดีที่ ๗ ม.ค.๖๔ 
- http://www.preadmission.nkrafa.com 

- http://www.nkrafa.rtaf.mi.th 

ประกาศผลการสอบวิชาการ

เป็นทางการและรายงานตัว 

วันเสาร์ที่ ๙ ม.ค.๖๔ 

เวลา ๐๗.๐๐ น. 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

๔. การสอบรอบสอง

โครงการช้างเผือก 

ทดสอบความถนัดและวภิาววิสัย 
วันเสาร์ที่ ๙ ม.ค.๖๔ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

รับฟังค าช้ีแจง เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

ตรวจร่างกาย 
วันอาทิตย์ที ่๑๐ ม.ค.๖๔ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

๕. ประกาศผลการสอบ

รอบสองโครงการช้างเผือก 

ทาง Internet  วันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ 
- http://www.preadmission.nkrafa.com 

- http://www.nkrafa.rtaf.mi.th 

ประกาศผลสอบเป็นทางการ 

และรายงานตัว   

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ม.ค.๖๔ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

อบรมการเตรยีมความพร้อม 
ของร่างกาย 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๖. การสอบรอบสอง นตท. 

(ในส่วนของ ทอ.) 

สัมภาษณ ์ ตามก าหนดการสอบ 

นตท.(ในส่วนของ ทอ.) 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

พลศึกษา 

๗. ประกาศผลสอบเข้าเป็น 

นตท.(ในส่วนของ ทอ.) 

 

ทาง Internet 
ตามก าหนดการสอบ 

นตท.(ในส่วนของ ทอ.) 

- http://www.preadmission.nkrafa.com 
- http://www.nkrafa.rtaf.mi.th 

ประกาศผลสอบเป็นทางการ 
และรายงานตัว 

ตามก าหนดการสอบ 

นตท.(ในส่วนของ ทอ.) 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 



  
๑ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบ 

โครงการช้างเผือก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  

      โครงการช้างเผือก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักเรียนชายที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่สถานศึกษา เป็นผู้มีผลการศึกษาดี  
มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านสติปัญญา และอารมณ์ มีร่างกายที่แข็งแรง และมีความต้องการเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้ง ๓ มิติ 
ของกองทัพอากาศ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ
(Space Domain) เข้าร่วมโครงการช้างเผือก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
โครงการช้างเผือก ทั้งนี้ หากผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ
กองทัพอากาศ) และได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือก ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก 
๑. ได้รับการยกเว้นค่าตรวจร่างกายในการสอบคัดเลือก ส าหรับผู้ผ่านการสอบวิชาการ 

       ๒.  ได้รับค าแนะน าในการสอบรอบสองและเตรียมความพร้อมร่างกาย เพ่ือคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
  ๓.  ส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์โครงการช้างเผือก และเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขณะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ปูองกันประเทศ  คนละ ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

๑. จ านวนที่รับ 
จ านวน ๒๐ คน โดยรบัจากบุคคลทั่วไป เพศชาย 
หากได้ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด จะน าจ านวนไปเพ่ิมให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น

นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑  นักเรียนชายก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ มีคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ไม่จ ากัดพ้ืนที่สถานศึกษา โดยผู้ผ่านเกณฑ์โครงการช้างเผือกจะต้องส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ
กองทัพอากาศ) 

๒.๒  เป็นผู้ที่เกิด ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ 



  
๒ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๒.๓  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น
นายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดก็ได ้

๒.๔  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็น
โรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทย
ก าหนด รายละเอียดตามผนวกท้ายระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน
เตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ผนวก ก) 

๒.๕  เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศหรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่า
เป็นภรรยาโดยกฎหมาย 

๒.๖  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๘  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
๒.๙  บิดา มารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน 
๒.๑๐  เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
๒.๑๑  ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ าประกัน  ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณี ตามที่กองทัพไทย

ก าหนด 
๒.๑๒  ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
หมายเหตุ  คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวในข้อ ๒.๑ - ๒.๑๒ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง

จากที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากการเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที 

๓. วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมในการสอบ 
 ๓.๑  สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.preadmission.nkrafa.com ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงวนัที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 ๓.๒  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) การช าระค่าธรรมเนียม ในการ
สมัครสอบ ด าเนินการโดยน าแบบฟอร์มการช าระเงินพร้อมค่าสมัครสอบจ านวน ๔๐๐ บาท ไปช าระผ่าน 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ ผู้สมัครสอบได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
แล้วเท่านั้น  และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครสอบที่ช าระเงินแล้ว
สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ ได้ที่ http://www.preadmission.nkrafa.com 

๔. การยื่นหลักฐานการสมัครสอบ ผู้ผ่านการสอบวิชาการ 

 จะต้องยื่นหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันที่สอบ
รอบสองโครงการช้างเผือก ดังนี้ 

๔.๑  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) ที่แสดงว่า ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมระบุ
ผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ผนวก ข) 



  
๓ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๔.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้ให้ก าเนิด คนละ ๑ ฉบับ หากผู้สมัครมีบิดา 

มารดา ที่มีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน (โดยแก้ไขที่อ าเภอ/เขต)  
พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการแก้ไขมาแสดงด้วย  

๔.๓  เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล ของผู้สมัครและบิดา มารดา (ถ้ามี) 
๔.๔  กรณีท่ีบิดา และ/หรือ มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน ให้น าหลักฐาน

ใบมรณบัตรและหนังสือที่ทางราชการออกให้ เพ่ือแสดงสัญชาติของบิดา มารดา 

๔.๕  กรณีที่ ปูุ-ย่า หรือ ตา-ยาย ของผู้สมัครไม่มีสัญชาติไทย ให้น าหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้มาแสดง 

 ๔.๕.๑  สูติบัตรของบิดา และ/หรือ มารดาของผู้สมัคร  
 ๔.๕.๒  หนังสือรับรองที่ออกโดยนายทะเบียนท้องที่ของส านักงานเขต หรือที่ว่าการอ าเภอ
ท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่นั้น รับรองว่าบิดา และ/หรือ มารดาของผู้สมัครมสีัญชาติไทย โดยการเกิด 

๔.๖  แฟูมสะสมงาน (Portfolio) : น าเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และผลงานนวัตกรรม
หรือกิจกรรม หรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อยและลงวันที่ก ากับด้วย 

๕. การตรวจสอบสถานที่สอบ 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบ อาคารและห้องสอบ ไดท้ี่ http://www.preadmission.nkrafa.com

หรือ http://www.nkrafa.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๖. การสอบคัดเลือก 
 ๖.๑  การสอบวิชาการ (คะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน) 
                       ๖.๑.๑  ปัญหาสอบฯ ครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) แบ่งเป็น ๔ วิชา ใช้เวลาสอบ ๔ ชั่วโมง  
   ๖.๑.๑.๑  วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๖๐ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ผ่าน  
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ อยู่ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ : Grammar, Vocabulary, 
Expression, Conversation และ Reading Comprehension  
      ๖.๑.๑.๒  วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีขอบข่าย
ของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ ดังนี้  
                   -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ : สาระที่ ๑ การอ่าน, สาระท่ี ๒ การเขียน, สาระท่ี ๓ การฟัง การดู และการพูด, สาระท่ี ๔
หลักการใช้ภาษาไทย และสาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 



  
๔ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์  
ภูมิศาสตร์ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์ 
และประวัติศาสตร์ รวมทั้งความรู้รอบตัว ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน และศาสตร์พระราชา 
   ๖.๑.๑.๓  วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน โดยมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้
ในการออกปัญหาสอบฯ ดังนี้  
  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ : เน้นวิทยาศาสตร์
ค านวณ 

     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ :  การเคลื่อนที่แนวตรง, 
แรงและกฎการเคลื่อนที่, การเคลื่อนที่ในแบบต่าง ๆ , งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, สภาพสมดุล, โครงสร้างโลก, 
โลกและดาราศาสตร์เบื้องต้น, ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี, อะตอมและตารางธาตุ, พันธะเคมี, โมลและ
สูตรเคมี, สารละลาย และปริมาณสัมพันธ์ 
      ๖.๑.๑.๔  วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ผ่าน 
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ ดังนี้  
  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ : พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร, กราฟ, ระบบสมการเชิงเส้น, ความคล้าย, กรณฑ์ท่ีสอง, การแยกตัวประกอบของพหุนาม, สมการก าลังสอง, 
พาราโบลา, อสมการ, ความน่าจะเป็น, สถิติ, ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์, การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม, ระบบสมการ, วงกลม, และเศษส่วนของพหุนาม  

  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ : เซต, ตรรกศาสตร์,
หลักการนับเบื้องต้น, ความน่าจะเป็น, จ านวนจริง, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ฟังก์ชันเอกซโ์พเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
และเรขาคณิตวิเคราะห์ 
 ๖.๑.๒  การปฏิบัติในการสอบวิชาการ  
        ๖.๑.๒.๑  แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดเครื่องแบบสถาบัน (ห้ามสวมรองเท้าแตะ) 
                                 ๖.๑.๒.๒  หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบวิชาการ 

    ๖.๑.๒.๒ (๑)  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี ่โดยบัตรดังกล่าวนั้น 
ต้องไม่หมดอายุ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร 

    ๖.๑.๒.๒ (๒)  บัตรประจ าตัวสอบที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้สมัครสอบ ระบุ 
รหัสประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และลงลายมือชื่อ จึงจะถือว่าสมบูรณ์
(พิมพ์สีเท่านั้น) 
     ๖.๑.๒.๓  อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้ผู้สมัครสอบน าเข้าห้องสอบ ได้แก่ ดินสอด าชนิด 2B 
ขึ้นไป ส าหรับระบายกระดาษค าตอบ ยางลบดินสอ และผู้สมคัรสอบต้องน าบัตรตามข้อ ๖.๑.๒.๒ มาในวันสอบ
วิชาการ หากไม่น าบัตรทั้ง ๒ มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 



  
๕ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

                        ๖.๑.๒.๔  การขาดสอบวิชาการในชุดวิชาใดวิชาหนึ่ง จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์  
ในการสอบคัดเลือก 
                        ๖.๑.๒.๕  การออกจากห้องสอบ สามารถออกได้เมื่อหมดเวลาสอบแล้วเท่านั้น 
  ๖.๑.๒.๖  ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการคุมสอบ
โดยเคร่งครัด 
    ๖.๑.๓  เกณฑ์การพิจารณาการสอบวิชาการ 
    ๖.๑.๓.๑  คะแนนรวมวิชาการ ต้องไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน 
     ๖.๑.๓.๒  จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ ไม่เกิน ๔๐ คน เรียงล าดับตามคะแนนรวม
วิชาการจากมากไปหาน้อย ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้เปรียบเทียบคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์  
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ตามล าดับ 
   ๖.๒  การสอบรอบสอง โครงการช้างเผือก (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน) 
    ผู้เข้าสอบรอบสอง คือผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านวิชาการและรายงานตัว เข้าสอบรอบสอง  
โดยต้องเข้ารับการสอบทุกรายการดังต่อไปนี้ 
        ๖.๒.๑  การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
           ๖.๒.๑.๑  การทดสอบแบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ การทดสอบความถนัด และการทดสอบวิภาววิสัย 
                               ๖.๒.๑.๒  การทดสอบความถนัด เป็นการทดสอบสมรรถภาพหรือศักยภาพพ้ืนฐาน
ทางสมองของบุคคลที่มีอยู่ ซึ่งได้รับการสั่งสมมาจากประสบการณ์และการฝึกตนเองเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นทักษะ
ที่พร้อมจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเข้ารับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              ๖.๒.๑.๓  การทดสอบวิภาววิสัย เป็นการทดสอบสภาวะทางนามธรรมของบุคคล
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น ทัศนคติ บุคลิกภาพ และคุณลักษณะนิสัยต่าง ๆ เป็นต้น 
   ๖.๒.๑.๔  การปฏิบัติในการสอบ  
                    ๖.๒.๑.๔ (๑)  แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดเครื่องแบบสถาบัน (ห้ามสวม
รองเท้าแตะ) พร้อมบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ 
        ๖.๒.๑.๔ (๒)  ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป และไม่อนุญาตให้น ากระดาษทด 
กระดาษร่างเข้าห้องสอบ  
    ๖.๒.๑.๔ (๓)   ไม่อนุญาตให้น านาฬิกาและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
    ๖.๒.๑.๔ (๔)  เข้าสอบตามวันและเวลาที่ก าหนด และควรมาถึงสถานที่สอบ
ก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที 
 ๖.๒.๒  การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต (ผลการตรวจ ผ่าน/ ไม่ผ่าน) 
  ๖.๒.๒.๑  การตรวจร่างกาย  
        ๖.๒.๒.๑ (๑)  ผู้เข้าสอบรอบสอง รายงานตัวที่สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ  



  
๖ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

            ๖.๒.๒.๑ (๒)  การตรวจร่างกายเป็นการพิจารณา รูปร่าง  ลักษณะการเจริญ 
เติบโตของร่างกายสมส่วนกับอายุ สุขภาพสมบูรณ์  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการบรรจุเข้ารับราชการ
ตามการก าหนดลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย โรคและกลุ่มอาการที่ขัดต่อการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน
เตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) (ผนวก ก) 
        ๖.๒.๒.๑ (๓)  ผลการตรวจร่างกาย ณ วันที่ตรวจ คือความเห็นของ
คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศแต่งตั้งขึ้น  เพ่ือตรวจร่างกายของผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)  ถือเป็นเด็ดขาด ไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้เข้าสอบ
รอบสองไปตรวจร่างกายจากสถานพยาบาลอ่ืน ๆ 
  ๖.๒.๒.๒  การทดสอบสุขภาพจิต (ผนวก ง) 
   ๖.๒.๒.๓  การปฏิบัติในการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต 
     ๖.๒.๒.๓ (๑)  ช่วงเช้าของวันตรวจร่างกายให้รับประทานอาหารตามปกติ 
(งดหวานจัด) 
                                    ๖.๒.๒.๓ (๒)  ก่อนการตรวจร่างกาย งดรับประทานยากระตุ้นก าลัง 
ยาลดน้ าหนัก หรือยาแก้ไอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางหัวใจ และหลอดเลือดได้ 
                                    ๖.๒.๔.๓ (๓)  ห้ามใส่ Contact Lens มาตรวจสายตา และห้ามใช้  
Contact Lens ชนิดกดกระจกตาเพ่ือปรับสายตาก่อนมาตรวจ 
                                    ๖.๒.๔.๓ (๔)  แต่งกายชุดนักเรียนหรือเครื่องแบบสถาบัน (ห้ามสวม
รองเท้าแตะ) พร้อมบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ 
                                    ๖.๒.๔.๓ (๕)  ใช้ดินสอด าชนิด 2B ขึ้นไป 

๖.๒.๓ เกณฑ์การพิจารณาการสอบรอบสอง 
 ๖.๒.๓.๑ ผ่านเกณฑ์การตรวจร่างกาย ตามที่กองทัพอากาศก าหนด 
  ๖.๒.๓.๒  น าคะแนนวิชาการรวมกับคะแนนการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย หากมีคะแนนรวมเท่ากันให้จัดเรียงผู้ที่มีคะแนนสอบวิชาการมากกว่า 
มาจัดล าดับก่อน โดยให้เปรียบเทียบคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย
และวิชาสังคมศึกษา ตามล าดับ 

๖.๓  การสอบรอบสองเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 
  ๖.๓.๑  การสอบพลศึกษา (เกณฑ์การสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
  ๖.๓.๑.๑  เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  
ความคล่องแคล่ว ความเร็ว ความทนทาน และผู้เข้าสอบต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายครบทุกสถานี ถ้าขาดสอบ
สถานีใดสถานีหนึ่ง หรือท าการทดสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละสถานีถือว่าสอบตกให้คัดออก ท าการทดสอบ
ทั้งหมด ๘ สถานี ดังนี้ 

- สถานีที่ ๑ นั่งงอตัว 
- สถานีที่ ๒ ยืนกระโดดไกล 



  
๗ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

- สถานีที่ ๓ ลุก-นั่ง ๓๐ วินาที 
- สถานีที่ ๔ วิ่งเก็บของ 
- สถานีที่ ๕ วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร 
- สถานีที่ ๖ ดึงข้อราวเดี่ยว 
- สถานีที่ ๗ วิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
- สถานีที่ ๘ ว่ายน้ าระยะทาง ๕๐ เมตร   

 สถานที่ทดสอบ สนามกีฬาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   
การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษา รายละเอียดตามผนวก ก 
  สถานีที่ ๑ นั่งงอตัว (คะแนนเต็ม ๒๐ ซม. เกณฑ์ตกน้อยกว่า ๑ ซม.) อุปกรณ์การสอบ 
มีกล่องไม้สูงจากพ้ืน ๓๐ เซนติเมตร ติดไม้วัด ยาว ๖๐ เซนติเมตร ด้านบนของกล่องในแนวนอน ให้ผู้เข้าสอบ
นั่งเหยียดขาตรง เท้าทั้งสองตั้งฉากกับพ้ืนและชิดกัน ฝุาเท้าจรดแกนกลางของที่ตั้งเครื่องวัด แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง
ขนานกับพ้ืน ฝุามือวางอยู่บนเครื่องวัด พร้อมแล้วให้ก้มตัวเลื่อนฝุามือไปข้างหน้าตามแนวเครื่องวัด จนไม่สามารถ
ก้มตัวเลื่อนฝุามือปลายนิ้วมือต่อไปได้ เข่าเหยียดตรงตลอดเวลา ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ                   
       สถานีที่ ๒ ยืนกระโดดไกล (คะแนนเต็ม ๒๔๐ ซม. เกณฑ์ตกน้อยกว่า ๑๙๑ ซม.) 
ให้ผู้เข้าสอบยืนบนจุดที่ก าหนดบนเครื่องวัด ปลายเท้าทั้งสองชิดเส้น เริ่มเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลัง
พร้อมกับย่อตัวลงหาจังหวะ เมื่อได้จังหวะแล้วให้เหวี่ยงแขน ทั้งสองข้างไปข้างหน้า พร้อมกระโดดด้วยเท้าทั้งสอง
ไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด  
    สถานีที่ ๓ ลุก-นั่ง ๓๐ วินาที (คะแนนเต็ม ๓๐ ครั้ง  เกณฑ์ตกน้อยกว่า ๑๑ ครั้ง)  
ให้ผู้เข้าสอบนอนหงายบนเบาะ ฝุามือทั้งสองสอดประสานกันที่ท้ายทอย กางศอกทั้งสองข้างสัมผัสกับเบาะ 
เข่าทั้งสองงอตั้งเป็นมุมฉาก เท้าทั้งสองวางห่างกันพอประมาณ ผู้ช่วยคุกเข่าอยู่ปลายเท้าของผู้ เข้าสอบ โดยใช้
มือทั้งสองกดข้อเท้าของผู้เข้าสอบไว้ให้ส้นเท้าติดพ้ืน  เมื่อพร้อมแล้วกรรมการให้สัญญาณเสียงนกหวีด ผู้เข้าสอบ
ลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะลงระหว่างเข่าทั้งสอง ให้แขนทั้งสองช่วงศอกด้านในสัมผัสกับเข่าด้านนอกแล้ว
กลับนอนลงสู่ท่าเดิม ศอกท้ังสองข้างสัมผัสกับเบาะ ท าเช่นนี้ติดต่อกันภายใน ๓๐ วินาที ขณะปฏิบัติฝุามือต้อง
ประสานที่ท้ายทอยตลอดเวลา และขณะที่ลุกข้ึนสู่ท่านั่งห้ามเอียงตัวไปมา  
    สถานีที่ ๔ ว่ิงเก็บของ (คะแนนเต็ม ๑๐ วินาที เกณฑ์ตกมากกว่า ๑๒.๔๐ วินาที) 
เป็นการวิ่งบนทางเรียบระยะทาง ๑๐ เมตร เส้นเริ่มต้นและเส้นปลายทางมีวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร 
ทีว่งกลมปลายทางมีไม้ ๒ ท่อน (ขนาด ๕ x ๐.๕ x ๑๐ ซม.)  วางตรงจุดก าหนดกลางวงกลมปลายทาง ผู้เข้าสอบวาง
เท้าข้างหนึ่งข้างใดอยู่ภายในวงกลมเริ่มต้น เมื่อไดย้ินสัญญาณเสียงนกหวีดให้ผู้เข้าสอบวิ่งจากวงกลมเริ่มต้นไป
ยังวงกลมปลายทางหยิบไม้ท่อนที่ ๑ วิ่งกลับมาวางไว้ในวงกลมเริ่มต้น ต้องวางไม้ให้อยู่ในวงกลม ห้ามโยนท่อนไม้
เข้าวงกลม แล้ววิ่งกลับไปเก็บไม้ท่อนที่ ๒ วิ่งกลับมาผ่านวงกลมเริ่มต้น (โดยไม่ต้องวางท่อนไม้ท่อนที่ ๒ ในวงกลมเริ่มต้น) 
        สถานีที่ ๕ ว่ิงระยะทาง ๕๐ เมตร (คะแนนเต็ม ๖.๒๐ วินาที เกณฑ์ตกมากกว่า 
๘.๙๐ วินาที) ผู้เข้าสอบเตรียมพร้อมที่เส้นปล่อยตัว เมื่อได้ยินสัญญาณ เสียงนกหวีดให้ออกวิ่งไปยังเส้นชัย
โดยต้องวิ่งในช่องวิ่งของตนเองตามท่ีก าหนดไว้จนถึงเส้นชัย 



  
๘ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

      สถานีที่ ๖ ดึงข้อราวเดี่ยว (คะแนนเต็ม ๒๐ ครั้ง  เกณฑ์ตกน้อยกว่า ๑ ครั้ง) 
ท่าเตรียม ให้ผู้เข้าสอบจับราวเดี่ยวด้วยมือทั้ง ๒ ข้างแบบคว่ ามือ พร้อมห้อยตัวลงจนแขน ล าตัว และขาเหยียดตรง 
พร้อมแล้วให้ผู้เข้าสอบงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางอยู่เหนือราว ท าติดต่อกันไปให้มากครั้งที่สุด ห้ามแกว่งตัวหรือเตะขา 
หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า ๓ - ๔ วินาที     
      สถานีที่ ๗ ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (คะแนนเต็ม ๓.๒๒ นาที เกณฑ์ตกมากกว่า 
๕.๒๒ นาที) ผู้เข้าสอบเตรียมพร้อมที่เส้นปล่อยตัว เมื่อได้ยินสัญญาณเสียงนกหวีดให้ออกวิ่งไปยังเส้นชัย 
ตามที่คณะกรรมการก าหนดไว้   
     สถานีที่ ๘ ว่ายน้ าระยะทาง ๕๐ เมตร (คะแนนเต็ม ๓๕ วินาที เกณฑ์ตกมากกว่า 
๘๐ วินาที) ให้ผู้เข้าสอบพร้อมที่จุดปล่อยตัวขอบสระด้านเริ่มต้น เมื่อได้ยินสัญญาณเสียงนกหวีดปล่อยตัว 
ให้ออกตัวว่ายน้ าไปยังเส้นชัย 
  ๖.๓.๑.๒  การปฏิบัติในการสอบพลศึกษา  
       ๖.๓.๑.๒ (๑)  ผู้เข้าสอบเตรียมชุดพลศึกษา  เสื้อยืดคอกลมสีขาว (ไม่มี
ข้อความหรือสัญลักษณ์ของสถาบัน) กางเกงกีฬาขาสั้นสีด าหรือสีกรมท่า รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้าสีขาวหรือสีด า 
พร้อมบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี ่
                  ๖.๓.๑.๒ (๒)  เตรียมกางเกงว่ายน้ าและอุปกรณ์ เช่น หมวกว่ายน้ า และ
แว่นตาว่ายน้ า ส าหรับการสอบว่ายน้ า (ห้ามใช้กางเกงชั้นในแทนกางเกงว่ายน้ า)  
 ๖.๓.๒  การสอบสัมภาษณ์  (เกณฑ์การสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
  ๖.๓.๒.๑  การสอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณาลักษณะ รูปร่าง ท่าทาง ความสมบูรณ์
ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไว ปฏิภาณไหวพริบ และสภาพจิตใจ ตลอดจนคุณสมบัตคิวามเหมาะสมที่จะเป็น 
นายทหารสัญญาบัตร ประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๖ ประการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย 
         ๖.๓.๒.๑ (๑)  ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        ๖.๓.๒.๑ (๒)  ลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ 
        ๖.๓.๒.๑ (๓)  เชาวน์ปัญญา 
        ๖.๓.๒.๑ (๔)  คุณธรรมจริยธรรม 
        ๖.๓.๒.๑ (๕)  ทักษะ และประสบการณ์ 
        ๖.๓.๒.๑ (๖)  ทัศนคติต่อการเป็นทหาร 
                       ๖.๓.๒.๒  การปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียนหรือ  
ชุดเครื่องแบบสถาบัน พร้อมบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ 
 ๖.๓.๓  เกณฑ์การพิจารณาการสอบรอบสองเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ
กองทัพอากาศ) 
  ๖.๓.๓.๑  คะแนนรวมสอบสัมภาษณ์ ต้องไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน และผ่านเกณฑ์ 
การพิจารณาตามที่คณะกรรมการก าหนด 



  
๙ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 
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  ๖.๓.๓.๒  นักเรียนโครงการช้างเผือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ
กองทัพอากาศ) จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบพลศึกษาและการสอบสัมภาษณ์ 

๗. การประกาศผลการสอบคัดเลือก (วัน เวลา และสถานที่ ตามก าหนดการฯ) 
 ๗.๑  การประกาศผลการสอบวิชาการ จ านวน ๔๐ คน 
  ๗.๑.๑  ประกาศผลการสอบวิชาการไม่เป็นทางการทาง Internet โดยสามารถตรวจสอบได้ที ่
http://www.preadmission.nkrafa.com และ http://www.nkrafa.rtaf.mi.th 
  ๗.๑.๒  ประกาศผลสอบวิชาการเป็นทางการ และรายงานตัวสอบรอบสองโครงการช้างเผือก 
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
 ๗.๒  การประกาศผลการสอบรอบสอง โครงการช้างเผือก จ านวน ๒๐ คน 
    ๗.๒.๑  ประกาศผลการสอบวิชาการไม่เป็นทางการทาง Internet โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ 
http://www.preadmission.nkrafa.com และ http://www.nkrafa.rtaf.mi.th 
                ๗.๒.๒  ประกาศผลสอบรอบสองเป็นทางการและรายงานตัว ณ อาคารรณนภากาศ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และรับฟังการอบรมเตรียมความพร้อมของร่างกายการสอบพลศึกษา 
เพ่ือเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 
  ๗.๓  การประกาศผลสอบนักเรียนโครงการช้างเผือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ
กองทัพอากาศ) 
   ๗.๓.๑  ประกาศผลการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 
ไม่เป็นทางการทาง Internet โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.preadmission.nkrafa.com และ 
http://www.nkrafa.rtaf.mi.th 
   ๗.๓.๒  ประกาศผลการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 
เป็นทางการ และรายงานตัว ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมนิทกษัตริยาธิราช 

๘. การหมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 
๘.๑  เข้าห้องสอบวิชาการหรือการสอบรอบสองช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบหรือทดสอบเกิน ๒๐ นาที 

จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบหรือทดสอบ ถือว่าหมดสิทธิ์ในการสอบ  
๘.๒  ขาดสอบวิชาการชุดวิชาใดวิชาหนึ่ง 
๘.๓  ขาดการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย หรือขาดการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต

หรือขาดการสอบพลศึกษา หรือขาดการสอบสัมภาษณ์ รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ 
๘.๔  ทุจริตในการสอบ หรือช่วยเหลือการทุจริตในการสอบ  
  ๘.๔.๑  พูดหรือติดต่อสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ กับผู้สมัครสอบคนอ่ืน 
  ๘.๔.๒  ลุกจากที่นั่ง ชะโงกหน้า เหลียวมองกระดาษค าตอบของผู้สมัครสอบคนอ่ืน 
  ๘.๔.๓  วางกระดาษค าตอบในลักษณะเกื้อกูลกับผู้สมัครสอบข้างเคียง 
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  ๘.๔.๔  ลักลอบน าเอกสารหรืออุปกรณ์ต้องห้าม ได้แก่ กระดาษทด กระดาษร่าง ต ารา 
เครื่องค านวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ  
สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ที่ท าด้วยโลหะทุกชนิด และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่กรรมการคุมสอบพิจารณาไม่อนุญาต
ให้น าเข้า 

  ๘.๔.๕  เขียนข้อความใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบไว้ตามร่างกาย บนชุดที่สวมใส่หรือ 
บนอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วน าเข้าห้องสอบ 

  ๘.๔.๖  ลอกค าตอบจากผู้อื่น หรือให้ผู้อ่ืนลอกค าตอบ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะถูกตรวจพบในระหว่างการสอบ 
หรือภายหลังการสอบเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม 

 ๘.๔.๗  ท าข้อสอบให้ผู้อ่ืน หรือให้ผู้อ่ืนท าข้อสอบให้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะถูกตรวจพบในระหว่างการสอบ 
หรือภายหลังการสอบเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม  

 ๘.๔.๘  แลกกระดาษค าตอบกับผู้อ่ืน 
 ๘.๔.๙  ปัญหาสอบเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ห้ามผู้สมัครสอบ 

คัดลอกหรือน าออกนอกห้องสอบเป็นอันขาด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝุาฝืนจะมีความผิด  

ทางกฎหมาย และถือว่าหมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 

 ๘.๔.๑๐  กรณีท่ีผู้สมัครสอบได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบชั่วคราว เพ่ือท ากิจจ าเป็นส่วนตัว 
จะต้องไม่ท าการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบที่ก าลังด าเนินอยู่เป็นอันขาด หากฝุาฝืนให้ถือว่าเป็นการกระท า 
การทุจริตในการสอบ 

 ๘.๔.๑๑  หากอุปกรณ์การสอบของผู้สมัครสอบ ตก หรือปลิวไปจากโต๊ะสอบ ให้ผู้สมัครสอบ 
ที่เป็นเจ้าของ ขออนุญาตเก็บ  โดยกรรมการคุมสอบจะต้องเป็นผู ้เก็บให้ ห้ามผู ้สมัครสอบคนอื่นเก็บ  
โดยเด็ดขาด การฝุาฝืนถือเป็นการกระท าการทุจริตในการสอบ 

 ๘.๔.๑๒  พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่กรรมการคุมสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการทุจริตในการสอบ 
๘.๕  ไม่มีหลักฐานตามข้อ ๖.๑.๒.๒ มาแสดงในวันสอบวิชาการ  
๘.๖  ตรวจพบการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานทุกชนิด 
๘.๗  เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒ 

๙. ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล 
 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคะแนนวิชาการรายบุคคลได้  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ถึงวนัที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.preadmission.nkrafa.com 

๑๐. การเก็บรักษา และ/หรือ ท าลายเอกสารที่ส าคัญ 
๑๐.๑  แม่พิมพ์ข้อสอบ ด าเนินการท าลายทันที 
๑๐.๒  ข้อสอบวิชาการ ด าเนินการเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ๕ ชุด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ที่เหลือท าลายทันที 
๑๐.๓  ใบบันทึกคะแนน ด าเนินการเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๑๐.๔  กระดาษค าตอบ ด าเนินการเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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๑๐.๕  ผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ และผลการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ด าเนินการ
เก็บผลดังกล่าวของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) เมื่อส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแล้ว จึงท าลาย  
ส่วนผลของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกฯ เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

๑๑. ติดต่อสอบถาม 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือกฯ ได้ที่ กองสถิติและประเมินผล 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔ - ๗ (ในวันและเวลาราชการ) 

๑๒. ค าเตือน 
๑๒.๑  การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ด าเนินการ

โดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้นอกจากใช้ความรู้ 
ความสามารถของท่านเอง หากพบผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนเข้าเป็นนักเรียน
เตรียมทหารได้ กรุณาจดบันทึก ยศ ชื่อ นามสกุล ของผู้แอบอ้างและแจ้งมาที่ กองสถิติและประเมินผล 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โทร ๐ ๒๕๓๔ ๓๖๒๔ - ๗ (ในวันและเวลาราชการ) 

๑๒.๒  อ่านระเบียบการทั่วไป วิธีการสมัครสอบให้เข้าใจและปฏิบัติตามวิธีการต่าง  ๆ ตามที่
ระบุไว้ให้ถูกต้อง 

๑๒.๓  เตรียมเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการสมัครสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
๑๒.๔  กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งเป็นบัตรที่ผู้สมัครสอบเตรียมมา

เป็นหลักฐานการเข้าห้องสอบได้สูญหายไปด้วยเหตุใด ๆ ท าให้ไม่มีบัตรตามที่ก าหนดมาแสดงคู่กับบัตร
ประจ าตัวสอบ ให้รีบด าเนินการแจ้งความเอกสารส าคัญหายที่สถานีต ารวจ และน าหลักฐานมาแสดงต่อ
กรรมการคุมสอบในห้องสอบ 

๑๒.๕  ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบคัดเลือกของ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชอยู่เสมอ จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังไม่ได้ 

๑๒.๖  ระเบียบการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามค าสั่ง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะประกาศให้ทราบต่อไป 

๑๒.๗  ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบการประกาศผลสอบของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ทุกรอบด้วยตนเอง หากเห็นว่าการประกาศผลสอบรอบใด ท าให้ผู้สมัครสอบเสียสิทธิ์ประการใดประการหนึ่ง 
ผู้สมัครสอบต้องอุทธรณ์ประกาศนั้น โดยยื่นต่อผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ โดยการอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายอ้างอิงประกอบด้วย 
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ผนวก ก 
การก าหนดลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย โรค และกลุ่มอาการที่ขัดต่อการรับเข้าศึกษา 

ในโรงเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 

 ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จะต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย  ไม่มีโรค 
ความพิการ และกลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย 
 ๑.๑ ความสูง  น้ าหนัก  การขยายของอกเม่ือหายใจเข้าและหายใจออก ให้เป็นไปตามขนาดของนักเรียน
เตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 
 ๑.๒ ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายได้สัดส่วนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

อายุ (ปี) 
ขนาดขยายของอกเป็น ซม. เมื่อ 

ความสูง (ซม.) น้ าหนัก (กก.) 
หายใจเข้า หายใจออก 

๑๖ ๗๖ ๗๓ ๑๕๙ ๔๗ 
ตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป ๗๗ ๗๔ ๑๖๑ ๔๙ 

 ๒.  ไม่มีโรคและความพิการดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ร่างกายผิดปกติหรือพิกลรูป หรือพิการ               
 ๒.๑.๑ ศีรษะ และหน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียด   
 ๒.๑.๒ ผมบางหรือผมร่วงจนแลดูน่าเกลียด   
 ๒.๑.๓ รูปวิปริตต่าง ๆ (Malformation) ของริมฝีปากหรือจมูก เช่น ปากหรือจมูกแหว่ง  
ริมฝีปากแบะ หรือเชิดจนน่าเกลียด หรือหุบลง 
 ๒.๑.๔ ซอกคอ หรือซอกรักแร้ติดกัน 
 ๒.๑.๕ แขน ขา  
 ๒.๑.๕.๑  ยาวไม่เท่ากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
 ๒.๑.๕.๒  โค้งเข้า หรือออก 
 ๒.๑.๕.๓  บิดเก 
    ๒.๑.๖   มือ เท้า 
      ๒.๑.๖.๑  บิดเก 
      ๒.๑.๖.๒  นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บ 
      ๒.๑.๖.๓  นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจ านวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกต ิ
      ๒.๑.๖.๔  นิ้วบิดเก และท างานไม่ถนัด 
      ๒.๑.๖.๕  ช่องระยะนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าติดกัน 
      ๒.๑.๖.๖  ภาวะเท้าแบนยึดติด  (Rigid Type) 
     ๒.๑.๗   ร่างกายผิดรูปจนดูน่าเกลียด  
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 ๒.๒ กระดูก และกล้ามเนื้อ 
     ๒.๒.๑  ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนท าให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้น ๆ ใช้การไม่ดี 

   ๒.๒.๒  ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ 
    ๒.๒.๓  ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป 

     ๒.๒.๔  คอเอียง หรือแข็งท่ือเนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ 
     ๒.๒.๕  กระดูกสันหลังคด หรือโกง หรือแอ่น 

   ๒.๒.๖  เท้าปุก (Clup foot) 
   ๒.๒.๗  กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
   ๒.๒.๘  กระดูกหักต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป 
   ๒.๒.๙  กลา้มเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบหรือดีสโทรฟี (Dystrophy) 

 ๒.๓ ผิวหนัง               
  ๒.๓.๑  โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยากต่อการรักษาหรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่น 
         ๒.๓.๒  สวิบริเวณหน้า คอ หรือล าตัว ซึ่งเป็นมากจนดูน่าเกลียด 
  ๒.๓.๓  แผลเรื้อรังของผิวหนัง ซึ่งยากต่อการรักษา 
  ๒.๓.๔  แผลเป็น หรือปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือมีความยาวมากจน
แลดูน่าเกลียด 
  ๒.๓.๕  เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้ามีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ซม. ขึ้นไป 
  ๒.๓.๖  แผลเป็น ไฝ ปาน หูด (Wart)  หรือซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่
หรือมากจนดูน่าเกลียด 
  ๒.๓.๗  คนเผือก (Albino) 
  ๒.๓.๘  โรคเท้าแสนปม (Neurofibromatosis) 
  ๒.๓.๙  ห้ามมีรอยสักบนร่างกาย 
     ๒.๔  ตา    
        ๒.๔.๑  ตาเหล่ (Sguint) จนปรากฏได้ชัด 
        ๒.๔.๒  ต้อกระจก (Cataracy) 
        ๒.๔.๓  แผลที่กระจกตา (Corneal Ulcer) หรือกระจกตาขุ่น (Corneal Ulcer or Opacity 
of Corneal)  
           ๒.๔.๔  ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
           ๒.๔.๕  หนังตาตก (Ptosis) หรือหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตาม้วนเข้าใน 
(Entropion) 
     ๒.๔.๖  สายตาผิดปกติ 
     ๒.๔.๗  บอดส ี
           ๒.๔.๘  ขนตาย้อยเข้าข้างใน หรือย้อยออกข้างนอก (Trichiasis or Districhiasis) 
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           ๒.๔.๙  หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
           ๒.๔.๑๐  ขอบหนังตาอักเสบมากหรือเรื้อรัง 
           ๒.๔.๑๑  หนังตาปิดไม่สนิท 
           ๒.๔.๑๒  ซีสต์ของหนังตา 
           ๒.๔.๑๓  ถุงน้ าตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 
           ๒.๔.๑๔  เยื่อตาอักเสบมาก หรือเรื้อรัง 
           ๒.๔.๑๕  ริดสีดวงตา (Trachoma) 
           ๒.๔.๑๖  ต้อเนื้อซ่ึงงอกเข้าไปในลูกตาด าเกนิกว่า ๑ มม. 
           ๒.๔.๑๗  ตาโปน (Exophthalmos) จนเห็นได้ชัด แลดูน่าเกลียด 
           ๒.๔.๑๘  กระจกตาอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
           ๒.๔.๑๙  ต้อหิน (Glaucoma) 
           ๒.๔.๒๐  ช่องหนังตา (Palpebral fissure) กว้างไม่เท่ากันจนแลดูน่าเกลียด 
           ๒.๔.๒๑  ท าการผ่าตัดกระจกตา เพ่ือแก้ความผิดปกติของสายตาโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม เช่น 
Lasik, PRK ฯลฯ 
           ๒.๔.๒๒  การแก้ไขสายตาด้วยการกดกระจกตา หรือใช้เลนส์ในการแก้ไขสายตา  
 ๒.๕ หู คอ จมูก 
         ๒.๕.๑  ใบหูผิดขนาดหรือผิดรูปจนปรากฏชัด 
     ๒.๕.๒  ช่องหูชั้นนอกอักเสบอย่างเรื้อรัง หรือช่องหูชั้นกลางอักเสบ 
     ๒.๕.๓  เยื่อหูบุ๋มหว า (Retracted ear Drum) มากจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 
     ๒.๕.๔  เยื่อหูทะลุ 
     ๒.๕.๕  การได้ยินเสียงของหูผิดปกติ 
     ๒.๕.๖  กระดูกมาสตอยส์อักเสบ 
     ๒.๕.๗  เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยส์ออกท้ังหมด (Radical Mastoidectomy) 
     ๒.๕.๘  การพูดผิดปกติทั้งเสียง และการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก 
     ๒.๕.๙  ความพิการที่ท าให้ล าคอท างานไม่ได้ตามปกติ 
     ๒.๕.๑๐  เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด 
     ๒.๕.๑๑  ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมาก 
     ๒.๕.๑๒  จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
     ๒.๕.๑๓  จมูกโหว่ไม่มีโครง 
     ๒.๕.๑๔  ฝากั้นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation, Spurs and ridges) 
หรือจมูกอักเสบชนิดโตขึ้น (Hypertrophic rhinitis) ทั้งหมดนี้จะต้องมีความผิดปกติมากกว่าครึ่งหนึ่งของช่องจมูก 
     ๒.๕.๑๕  ฝากั้นช่องจมูกทะลุ 
     ๒.๕.๑๖  เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis) 
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     ๒.๕.๑๗  เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp) 
     ๒.๕.๑๘  โพรงกระดูกข้างจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 
 ๒.๖ ฟัน  
  ๒.๖.๑  มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือก าหนดให้มีฟันกราม (Molars) และ
ฟันกรามน้อย (Premolars) อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ ข้างล่าง ๖ ซี่ ฟันหน้า (Incisors and canines) ข้างบน ๔ ซ่ี 
ข้างล่าง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีท าสะพาน (Bridge)  จึงให้นับเป็น
จ านวนซี่ได้ตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
          ๒.๖.๑.๑  ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุท่ีไม่ถาวร 
 ๒.๖.๑.๒  ฟันที่อุดหรือท าครอบไม่เรียบร้อย 
 ๒.๖.๑.๓  ฟันน้ านม 
 ๒.๖.๑.๔  ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว 
 ๒.๖.๑.๕  ฟันยาวผิดปกต ิหรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับ 
ฟันธรรมดาหรือฟันปลอม 
 ๒.๖.๑.๖  มีการท าลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระดูก เหงือก  
เยื่อหุ้มรากฟัน เป็นต้น 

๒.๖.๒  มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนแลดูน่าเกลียด 
 ๒.๖.๓  การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนท าให้ใบหน้าผิดรูป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดา
ไม่ได้ผล 
      ๒.๖.๔  ถุงน้ า (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิสภาพอ่ืน ๆ 
ในปาก เช่น ฟันคุดฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภาพการเช่นนี้ อาจท าให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียง 
หรือสุขภาพของผู้สมัคร 
 ๒.๗ ระบบหัวใจ และหลอดเลือด 

   ๒.๗.๑  หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อก 
(A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น หรือ เอเทรียลฟลัทเตอร์ (Atrial fibrillation or Atrial 
flutter) 
     ๒.๗.๒  ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มม. ของปรอท หรือต่ ากว่า ๑๐๐/๕๐ มม. ของปรอท 
     ๒.๗.๓  ลักษณะแสดงทางคลื่นไฟฟูาหัวใจ (EKG) ผิดปกต ิ
     ๒.๗.๔  หวัใจมีขนาดโตมากผิดปกติ 
     ๒.๗.๕  หวัใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital heart diseases) 
     ๒.๗.๖  หวัใจวายและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure) 
     ๒.๗.๗  ลิ้นหวัใจพิการ 
     ๒.๗.๘  หลอดเลือดโปุงพอง (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่ 
     ๒.๗.๙  หลอดเลือดด าขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขาหรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด 
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 ๒.๘ ระบบหายใจ 
   ๒.๘.๑  หลอดลมอักเสบ ซึ่งก าลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน 

     ๒.๘.๒  หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis with emphysema) 
     ๒.๘.๓  เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 
     ๒.๘.๔  หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 
     ๒.๘.๕  มีน้ า หรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด 
     ๒.๘.๖  วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
     ๒.๘.๗  ปอดอักเสบหรือมีพยาธิสภาพอ่ืน ๆ 
     ๒.๘.๘  หืด (Bronchial asthma) 
 ๒.๙ ระบบทางเดินอาหาร 
  ๒.๙.๑   ฟิสตูล่า (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง 
         ๒.๙.๒   ไส้เลื่อนทุกชนิด 
  ๒.๙.๓   ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคล า 
         ๒.๙.๔  ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
         ๒.๙.๕   ฝีที่ตับ (Abscess of liver) 
         ๒.๙.๖  ดีซ่าน 
         ๒.๙.๗  ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด 
         ๒.๙.๘  ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของล าไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก 
         ๒.๙.๙   ฝีคัณฑสูตร 
  ๒.๙.๑๐  การตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวก         
              ๒.๑๐  ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค 

     ๒.๑๐.๑  ไต กรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
     ๒.๑๐.๒  นิว่ 

   ๒.๑๐.๓  ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (Albumin) หรือน้ าตาล 
              ๒.๑๐.๔  องคชาตถูกตัด หรือขาด 
              ๒.๑๐.๕  อัณฑะไม่ลงมาที่ถุงอัณฑะ หรือถูกตัดออก 
     ๒.๑๐.๖  ถุงน้ าท่ีลูกอัณฑะ (Hydrocele) 
     ๒.๑๐.๗  อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
     ๒.๑๐.๘  อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) 
     ๒.๑๐.๙  กามโรค 
     ๒.๑๐.๑๐  ผลการตรวจน้ าเหลืองวินิจฉัยว่าเป็นกามโรค (VDRL และ TPHA) 
     ๒.๑๐.๑๑  กระเทย (Hermaphrodism) 
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 ๒.๑๑  ระบบจิตประสาท 
                  ๒.๑๑.๑  โรคจิต (Psychosis) 
      ๒.๑๑.๒  จิตทราม (Mental deficiency) 
      ๒.๑๑.๓  ใบ้ (Aphasia) 
      ๒.๑๑.๔  อัมพาต หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ 
      ๒.๑๑.๕  โรคลมชัก (Epilepsy) 
      ๒.๑๑.๖  บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorder) 
        ๒.๑๑.๗  โรคความผิดปกติทางอารมณ์ขั้นรุนแรง (Mood Disorder; Severe) 
          ๒.๑๑.๘  โรควิตกกังวลเรื้อรัง (Anxiety Disorder; Chronic) 
         ๒.๑๑.๙  พัฒนาการผิดปกติ (Development Disorder) 
 ๒.๑๒  เบ็ดเตล็ด 

    ๒.๑๒.๑  โรคที่เกี่ยวกับแพ้สาร โรคต่อมไร้ท่อ โรคที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึม และโรคท่ีเกี่ยวกับ
โภชนาการ (Allergy, Endocrine system, Metabolic and Nutritional disease) 
                  ๒.๑๒.๑.๑  ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ว่าจะมีคอพอกด้วยหรือไม่ (Thyrotoxicosis 
with or without goitre) 
                  ๒.๑๒.๑.๒  โรคคอพอก (Simple goitre) 
                  ๒.๑๒.๑.๓  มิกซิเดมา (Myxedema) 
                  ๒.๑๒.๑.๔  เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
                  ๒.๑๒.๑.๕  ร่างกายโตผิดปกต ิ(Acromegaly) 
                  ๒.๑๒.๑.๖  โรคอ้วน (Obesity) 

    ๒.๑๒.๒  โรคของเลือดและอวัยวะก่อก าเนิดเลือด (Diseases of blood and blood forming organs) 
ผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย 
      ๒.๑๒.๓  โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and parasitic diseases) 
                  ๒.๑๒.๓.๑  โรคเรื้อน (Leprosy) 
                  ๒.๑๒.๓.๒  ฟิลาริเอซิส (Filariasis) 
                  ๒.๑๒.๓.๓  โรคคุดทะราด หรือรองพ้ืน (Yaws) 
                  ๒.๑๒.๓.๔  โรคติดต่ออันตราย 

    ๒.๑๒.๔  เนื้องอก (Neoplasm) 
                  ๒.๑๒.๔.๑  เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่  
                  ๒.๑๒.๔.๒  เนื้องอกร้ายไมว่่าจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm of any organ) 
         ๒.๑๒.๔.๓  โรคของต่อมน้ าเหลือง 
 ๒.๑๓  การใช้สารเสพติดและโรคติดยาเสพติด 
 ๒.๑๔  โรคเอดส์ (AIDS), ผลตรวจเลือด HIV เป็นบวก หรือ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
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 ๒.๑๕  โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์
เห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 

 ๓.  กลุ่มอาการหายใจหอบลึกและมือเท้าจีบเกร็ง (Hyperventilation syndrome) 
      ๓.๑  เป็นภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกศึกษาของนักเรียนเตรียมทหาร 
      ๓.๒  สาเหตุอาจเกิดจากการปรับตัวต่อความเครียดที่ไม่เหมาะสมของผู้ปุวย (Adjustment disorders) 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพบางชนิด สภาวะแวดล้อม ครอบครัว และอาจเกิดจากการเลี้ยงดูตั้งแต่ในวัยเด็ก ผู้ที่มีอาการ
ดังกล่าวจึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากผู้ปุวยได้รับการดูแล และปฏิบัติตาม
ค าแนะน าท่ีถูกต้องแล้วก็อาจสามารถปรับตัวเอง และปูองกันไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวได้อีก 
 ๓.๓  หากผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่แล้วยังคงมีอาการหอบลึกและมือเท้าจีบเกร็ง  
(Hyperventilation syndrome) อย่างต่อเนื่องจ านวน ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แพทย์ทหาร จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีจิตแพทย์ร่วมด้วย เพ่ือท าการตรวจประเมินและออกใบรับรอง
ความเห็นในการพิจารณาให้พ้นจากสภาพนักเรียนเตรียมทหาร โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 

 ผลการตรวจร่างกาย ณ วันตรวจถือความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ที่ สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศแต่งตั้งเป็นเด็ดขาด โดยไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อ่ืน ๆ 

----------------------------------------- 



  
๑๙ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ผนวก ข 
ตัวอย่างใบรับรองผลศึกษา 

 
                                                                                                                                              
ปพ.๗ 

 
 
 

ใบรับรองผลการเรียน 

..............…………………..…….................... 

           ขอรับรองว่า........................................................……........เลขประจ าตัว…………….............................  
เกิดวันที่.............เดือน....................พ.ศ. ...............บิดาชื่อ…………………...........................................................……………  
มารดาชื่อ.............................................................................ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที.่............................…………. 
มีผลการเรียนเฉลี่ย................................... 
                         ออกให้  ณ  วันที.่...................เดือน......................พ.ศ. .................  

                              

                                                                    (ลงชื่อ)...............……….........………..........................         

                                                                       (….……………..................................................) 
                                                                             ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
         
    (...................…………….………........)  
                   นายทะเบียน  

 
 
 
 

(ใบรับรองนี้มีอายุ..........วัน นับแต่วันออกให้) 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๔ x ๕ ซม. 

ชื่อสถานศึกษา 



  
๒๐ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ผนวก ค 

ตารางเกณฑ์เปรียบเทียบคะแนนสอบพลศึกษา สถานีที่ ๑ - ๘ 

สถานีทดสอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม เกณฑ์ตก 
๑. นั่งงอตัว ๒๐ ซม. น้อยกว่า  ๑ ซม. 
๒. ยืนกระโดดไกล ๒๔๐ ซม. น้อยกว่า ๑๙๑ ซม. 
๓. ลุก-นั่ง (๓๐ วินาที) ๓๐ ครั้ง น้อยกว่า ๑๑ ครั้ง 
๔. วิ่งเก็บของ ๑๐ วินาที มากกว่า ๑๒.๔๐ วินาที 
๕. วิ่ง ๕๐ เมตร ๖.๒๐ วินาท ี มากกว่า ๘.๙๐ วินาที 
๖. ดึงข้อราวเดี่ยว ๒๐ ครั้ง น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
๗. วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร ๓.๒๒  นาท ี มากกว่า ๕.๒๒ นาที 
๘. ว่ายน้ า ๕๐ เมตร ๓๕ วินาที มากกว่า ๘๐ วินาที 

 

สถานีที่ ๑ นั่งงอตัว 

ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน 
๒๐ ๑๐๐ ๑๓ ๖๖ ๖ ๓๕ 
๑๙ ๙๕ ๑๒ ๖๒ ๕ ๓๐ 
๑๘ ๙๐ ๑๑ ๕๘ ๔ ๒๔ 
๑๗ ๘๕ ๑๐ ๕๔ ๓ ๑๘ 
๑๖ ๘๐ ๙ ๕๐ ๒ ๑๒ 
๑๕ ๗๕ ๘ ๔๕ ๑ ๖ 
๑๔ ๗๐ ๗ ๔๐ น้อยกว่า ๑ ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 



  
๒๑ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

สถานีที่ ๒ ยืนกระโดดไกล 

 

 สถานีที่ ๓ ลุก-นั่ง (๓๐ วินาที) 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
๓๐ ๑๐๐ ๒๓ ๖๕ ๑๖ ๓๐ 
๒๙ ๙๕ ๒๒ ๖๐ ๑๕ ๒๕ 
๒๘ ๙๐ ๒๑ ๕๕ ๑๔ ๒๐ 
๒๗ ๘๕ ๒๐ ๕๐ ๑๓ ๑๕ 
๒๖ ๘๐ ๑๙ ๔๕ ๑๒ ๑๐  
๒๕ ๗๕ ๑๘ ๔๐ ๑๑ ๕  
๒๔ ๗๐ ๑๗ ๓๕ น้อยกว่า ๑๑ ไม่ผ่าน 

 

 

ซม. คะแนน ซม. คะแนน ซม. คะแนน 
๒๔๐ ๑๐๐ ๒๒๓ ๖๖ ๒๐๖ ๓๒ 
๒๓๙ ๙๘ ๒๒๒ ๖๔ ๒๐๕ ๓๐ 
๒๓๘ ๙๖ ๒๒๑ ๖๒ ๒๐๔ ๒๘ 
๒๓๗ ๙๔ ๒๒๐ ๖๐ ๒๐๓ ๒๖ 
๒๓๖ ๙๒ ๒๑๙ ๕๘ ๒๐๒ ๒๔ 
๒๓๕ ๙๐ ๒๑๘ ๕๖ ๒๐๑ ๒๒ 
๒๓๔ ๘๘ ๒๑๗ ๕๔ ๒๐๐ ๒๐ 
๒๓๓ ๘๖ ๒๑๖ ๕๒ ๑๙๙ ๑๘ 
๒๓๒ ๘๔ ๒๑๕ ๕๐ ๑๙๘ ๑๖ 
๒๓๑ ๘๒ ๒๑๔ ๔๘ ๑๙๗ ๑๔ 
๒๓๐ ๘๐ ๒๑๓ ๔๖ ๑๙๖ ๑๒ 
๒๒๙ ๗๘ ๒๑๒ ๔๔ ๑๙๕ ๑๐ 
๒๒๘ ๗๖ ๒๑๑ ๔๒ ๑๙๔ ๘ 
๒๒๗ ๗๔ ๒๑๐ ๔๐ ๑๙๓ ๖ 
๒๒๖ ๗๒ ๒๐๙ ๓๘ ๑๙๒ ๔ 
๒๒๕ ๗๐ ๒๐๘ ๓๖ ๑๙๑ ๒ 
๒๒๔ ๖๘ ๒๐๗ ๓๔ น้อยกว่า ๑๙๑ ไม่ผ่าน 



  
๒๒ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 
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สถานีที่ ๔ ว่ิงเก็บของ 

วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน 
๑๐.๐๐ ๑๐๐ ๑๐.๙๐ ๖๔ ๑๑.๘๐ ๒๘ 
๑๐.๑๐ ๙๖ ๑๑.๐๐ ๖๐ ๑๑.๙๐ ๒๔ 
๑๐.๒๐ ๙๒ ๑๑.๑๐ ๕๖ ๑๒.๐๐ ๒๐ 
๑๐.๓๐ ๘๘ ๑๑.๒๐ ๕๒ ๑๒.๑๐ ๑๖ 
๑๐.๔๐ ๘๔ ๑๑.๓๐ ๔๘ ๑๒.๒๐ ๑๒ 
๑๐.๕๐ ๘๐ ๑๑.๔๐ ๔๔ ๑๒.๓๐ ๘ 
๑๐.๖๐ ๗๖ ๑๑.๕๐ ๔๐ ๑๒.๔๐ ๔ 
๑๐.๗๐ ๗๒ ๑๑.๖๐ ๓๖ มากกว่า ๑๒.๔๐ ไม่ผ่าน 
๑๐.๘๐ ๖๘ ๑๑.๗๐ ๓๒   

 

สถานีที่ ๕ ว่ิงระยะทาง ๕๐ เมตร 

วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน 
๖.๒๐ ๑๐๐ ๗.๒๐ ๗๒ ๘.๒๐ ๓๒ 
๖.๓๐ ๙๘ ๗.๓๐ ๖๘ ๘.๓๐ ๒๘ 
๖.๔๐ ๙๖ ๗.๔๐ ๖๔ ๘.๔๐ ๒๔ 
๖.๕๐ ๙๔ ๗.๕๐ ๖๐ ๘.๕๐ ๒๐ 
๖.๖๐ ๙๒ ๗.๖๐ ๕๖ ๘.๖๐ ๑๖ 
๖.๗๐ ๙๐ ๗.๗๐ ๕๒  ๘.๗๐  ๑๒ 
๖.๘๐ ๘๘ ๗.๘๐ ๔๘  ๘.๘๐ ๘  
๖.๙๐ ๘๔ ๗.๙๐ ๔๔ ๘.๙๐ ๔ 
๗.๐๐ ๘๐ ๘.๐๐ ๔๐ มากกว่า ๘.๙๐ ไม่ผ่าน 
๗.๑๐ ๗๖ ๘.๑๐ ๓๖   

 

 

 

 

 



  
๒๓ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 
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สถานีที่ ๖ ดึงข้อราวเดี่ยว 

ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน 
๒๐ ๑๐๐ ๑๓ ๖๕ ๖ ๓๐ 
๑๙ ๙๕ ๑๒ ๖๐ ๕ ๒๕ 
๑๘ ๙๐ ๑๑ ๕๕ ๔ ๒๐ 
๑๗ ๘๕ ๑๐ ๕๐ ๓ ๑๕ 
๑๖ ๘๐ ๙ ๔๕ ๒ ๑๐ 
๑๕ ๗๕ ๘ ๔๐ ๑ ๕ 
๑๔ ๗๐ ๗ ๓๕ ๐ ไม่ผ่าน 

 

สถานีที่ ๗ ว่ิงระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

นาที คะแนน นาที คะแนน นาที คะแนน 
๓.๒๒ ๑๐๐ ๓.๕๔ ๖๘ ๔.๒๖ ๓๖ 
๓.๒๔ ๙๘ ๓.๕๖ ๖๖ ๔.๒๘ ๓๔ 
๓.๒๖ ๙๖ ๓.๕๘ ๖๔ ๕.๐๐ ๓๒ 
๓.๒๘ ๙๔ ๔.๐๐ ๖๒ ๕.๐๒ ๓๐ 
๓.๓๐ ๙๒ ๔.๐๒ ๖๐ ๕.๐๔ ๒๘ 
๓.๓๒ ๙๐ ๔.๐๔ ๕๘ ๕.๐๖ ๒๖ 
๓.๓๔ ๘๘ ๔.๐๖ ๕๖ ๕.๐๘ ๒๔ 
๓.๓๖ ๘๖ ๔.๐๘ ๕๔ ๕.๑๐ ๒๒ 
๓.๓๘ ๘๔ ๔.๑๐ ๕๒ ๕.๑๒ ๒๐ 
๓.๔๐ ๘๒ ๔.๑๒ ๕๐ ๕.๑๔ ๑๘ 
๓.๔๒ ๘๐ ๔.๑๔ ๔๘ ๕.๑๖ ๑๖ 
๓.๔๔ ๗๘ ๔.๑๖ ๔๖ ๕.๑๘ ๑๔ 
๓.๔๖ ๗๖ ๔.๑๘ ๔๔ ๕.๒๐ ๑๒ 
๓.๔๘ ๗๔ ๔.๒๐ ๔๒ ๕.๒๒ ๑๐ 
๓.๕๐ ๗๒ ๔.๒๒ ๔๐ มากกว่า ๕.๒๒ ไม่ผ่าน 
๓.๕๒ ๗๐ ๔.๒๔ ๓๘   

 

 

 



  
๒๔ 
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สถานีที่ ๘ ว่ายน้ าระยะทาง ๕๐ เมตร 

วินาที คะแนน วินาที คะแนน วินาที คะแนน 
๓๕ ๑๐๐ ๔๙ ๗๒ ๖๓ ๔๔ 
๓๖ ๙๘ ๕๐ ๗๐ ๖๔ ๔๒ 
๓๗ ๙๖ ๕๑ ๖๘ ๖๕ ๔๐ 
๓๘ ๙๔ ๕๒ ๖๖ ๖๖ ๓๘ 
๓๙ ๙๒ ๕๓ ๖๔ ๖๗ ๓๖ 
๔๐ ๙๐ ๕๔ ๖๒ ๖๘ ๓๔ 
๔๑ ๘๘ ๕๕ ๖๐ ๖๙ ๓๒ 
๔๒ ๘๖ ๕๖ ๕๘ ๗๐ ๓๐ 
๔๓ ๘๔ ๕๗ ๕๖ ๗๒ ๒๘ 
๔๔ ๘๒ ๕๘ ๕๔ ๗๔ ๒๖ 
๔๕ ๘๐ ๕๙ ๕๒ ๗๖ ๒๔ 
๔๖ ๗๘ ๖๐ ๕๐ ๗๘ ๒๒ 
๔๗ ๗๖ ๖๑ ๔๘ ๘๐ ๒๐ 
๔๘ ๗๔ ๖๒ ๔๖ มากกว่า ๘๐ ไม่ผ่าน 

 



  
๒๕ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ผนวก ง 
การทดสอบสุขภาพจิตของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

การทดสอบสุขภาพจิตของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ประกอบด้วย 

 ๑.  การทดสอบสุขภาพจิต ๒ ด้าน 
     ๑.๑  การทดสอบในด้านบุคลิกภาพ  การปรับตัว  การท างานภายใต้ภาวะแรงกดดัน 

      ๑.๒  การทดสอบในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล 

 ๒.  วิธีการด าเนินการทดสอบ 
      ในการด าเนินการทดสอบสุขภาพจิตทั้ง ๒ ด้านนั้น จะท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา
ที่เป็นมาตรฐาน (Standardized Test) โดยเป็นการทดสอบแบบกลุ่มใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ นาที 
      กรณีผลการประเมินจากแบบทดสอบทางจิตวิทยาบางด้านของนักเรียนเตรียมทหารที่คะแนนเกินเกณฑ์
มาตรฐานของแบบทดสอบทางจิตวิทยา จะด าเนินการตรวจประเมินเพ่ิมเติมโดยการสัมภาษณ์กับจิตแพทย์เป็นรายกรณีเท่านั้น
 ๓.  เกณฑ์การตัดสินการทดสอบ เป็นการพิจารณาผลการทดสอบ ณ วันที่มารับการทดสอบสุขภาพจิต 
ที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเท่านั้น โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
      ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) จะต้องได้คะแนนรวม
จากการทดสอบสุขภาพจิต ๒ ด้านคือ บุคลิกภาพ การปรับตัว  การท างานภายใต้ภาวะแรงกดดัน และกระบวนการ
คิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ 

 ๔.  หลักเกณฑ์การเข้ารับการทดสอบ 
      ๔.๑  ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องท าการทดสอบให้ครบทุกขั้นตอน 
      ๔.๒  ผู้ที่ไม่มาทดสอบตามวันเวลาที่ก าหนด หรือทุจริตในการทดสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการทดสอบ 

 ๕.  คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ รายงานผลการตรวจร่างกาย และผลการทดสอบสุขภาพจิต 
ให้ประธานกรรมการอ านวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรยีนเตรยีมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๒๖ 

ระเบียบการทัว่ไปและวิธีการสมัครโครงการช้างเผือก 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ผนวก จ 
แผนผังที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รถโดยสารประจ าทาง 

๓๔, ๓๙, ๑๑๔, ๑๘๘, ๓๕๖ และรถสวัสดิการทหารอากาศ 

รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ 

ปอ.๓๔, ปอ.๓๙, ปอ.๑๑๔, ปอ.๑๘๕, ปอ.๓๕๖, ปอ.๕๐๓, ปอ.๕๒๐, ปอ.๕๒๒, ปอ.๕๔๓ และรถตู้ปรับอากาศ 

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม 

สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ, สถานี แยก คปอ. 


