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

รู ปถ่าย
๑ นิ้ว

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

ช้างเผือก

สมทบ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก

เลขบัตรประจาตัวประชาชน

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประจาปี ๒๕๖๑
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. ปัจจุบันข้าพเจ้า ฯ กาลังศึกษาอยู่ชั้น ........... โรงเรียน .................................................... จังหวัด.....................................
มีความประสงค์สมัครสอบโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดังนี้
( ) ประเภทช้างเผือก กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
สถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โปรดระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม ........................
( ) ประเภทสมทบ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่ต่ากว่า ๒.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓) ไม่ต่ากว่า ๒.๒๕ และ
ไม่จากัดพื้นที่สถานศึกษา โปรดระบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม .....................
๕. ข้าพเจ้า ฯ ขอรับรองว่า ข้อความและหลักฐานทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ และหากพบว่ามีข้อความหรือหลักฐาน
ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเท็จ ข้าพเจ้า ฯ จะไม่ขอรับและเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากทางราชการ
ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร
........../........................./.............

สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๑. สาเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ.๑) หรือ หนังสือรับรองการศึกษา (ปพ.๗) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
ทีร่ ะบุคะแนนเฉลี่ย/เฉลี่ยสะสม............................... เป็นประเภท
ช้างเผือก
สมทบ
๒. สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร (มีสัญชาติและอายุตามเกณฑ์ที่กาหนด)
ลงชื่อ ....................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(
) ตัวบรรจง
(พลิกด้านหลัง)

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สมัครสอบโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจาปี ๒๕๖๑
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 ในข้อใดมากที่สุด
 ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การสอบ
 ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ ในการสอบ นตท.(ทอ.) รอบสอง
 ไม่เสียค่าสมัครสอบ นตท.(ทอ.)
 ได้รับคาแนะนาในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทอ.)
 ได้รับการพิจารณารับรางวัลทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อเข้าเป็น นตท.(ทอ.)
 อื่นๆ........................................................................................
๕. นักเรียนคิดว่าในอนาคตโครงการช้างเผือก ฯ ควรได้รบั สิทธิประโยชน์อย่างไร
 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
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

