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3 กุมภาพันธ 2555 วันประกาศผลสอบชางเผือก ของ รร.นายเรืออากาศ 
สนามสอบแรก ท่ี ThaiCadet บอกกลาวเอาไวเสมอต้ังแตเปดเทอม เดือนพฤษภาคม 2554 (ปที่แลว) วา 
เราตองพยายามเรียนรู "เนื้อหาพื้นฐาน" ใหไดแนนมากท่ีสุด และพยายามทําแบบฝกหัดใหมาก สําหรับ 

การเตรียมสอบชางเผือกในชวงปลายป 2554 
แตเน่ืองจากปญหาน้ําทวมพื้นท่ี รร.นอ. เม่ือปลายปท่ีผานมา ทําใหการสอบชางเผือกถูกเลื่อนออกไปประมาณ  

2 เดือนเปนปลายเดือน มกราคม 2555 
โดยปกติแลว เม่ือผลสอบชางเผือกออกปลายเดือนพฤศจิกายน (ของปปกติ ไมมีการเลื่อนการสอบ) นองๆ ทุกคน

ท่ีรูผลสอบจะสามารถพิจารณาตนเองไดวา 
ตนเองสอบผานหรือไม ถาไมผานมันแยขนาดไหน ถาผานจะไดลําดับที่เทาไหร และตองทําอยางไรกับตนเองตอไป 

ในชวงเวลาท่ีเหลืออีกประมาณ 4 เดือน 
แตเน่ืองจากปน้ี การสอบเริ่มชา การประกาศผลสอบก็ลาชาออกไป ทําใหเม่ือเรารูผลสอบแลว เราจะมี Gap หรือ

ชองวาง -> เวลาท่ีเหลือกอนการสอบจริง "นอยมาก" 
"นอยมาก" ขนาดไหน ก็เหลือเพียง 2 เดือนเทาน้ัน เพราะ 1 เมษายน 2555 ก็จะเริ่มการสอบจริงของ 

เหลาแรกแลว เพราะฉะน้ัน สิ่งท่ีนองจะนําไปใชสอบคือสิ่งที่นองไดเตรียมตัวมาตลอดทั้งป 

จดหมายขาว เวบ็ไซตนายรอยไทย {www.thaicadet.org} 

ประจําวันเสารที่ ๔ กุมภาพนัธ ๒๕๕๕ 
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ถานองเตรียมตัวมาดีตลอดท้ังป 2554 -> 2555 กลาวคืออานหนังสือเน้ือหาวิชา 5 วิชาที่ใชสอบอยางหนัก

มากๆๆๆ เอาใหรูวา "แกน" หรือใจความหลักๆ ของเรื่องท่ีใชสอบท้ังหมดคืออะไร?  
และตองตะลุยทําแบบฝกหัดใน 5 วิชาน้ันๆ ใหมากอยางสุดๆ พยายามแกไขจุดบกพรองของตนเอง ไมวาจะเปน

การอานหนังสือเพิ่มเติม ถามเพ่ือน ถามครูอาจารย ถาม รร.สอนพิเศษ เปนตน 
หากทําไดอยางน้ีอยางสมํ่าเสมอแลว การสอบชางเผือกก็จะไมใชสิ่งยากจนเกินไป ถึงผลสอบจะไมดีมากก็นาจะ

สามารถสอบผานไดคะแนนเกินคร่ึงได ถามวาการจะทําใหไดขนาดน้ีตองขยันขนาดไหน 
พ่ีเคยบอกหลายคนแลววา พื้นฐานสมองของแตละคนไมเหมือนกัน บางคนเกิดมาเกงแลว อานเรื่องใดใหมๆ รอบ

เดียวก็จําได แตอยางพี่เกิดมาโง ตองอาน 3 - 4 รอบจึงจะจําได 
แตพี่รูวาตัวเองโง ไมไดเกงอะไร พี่จึงอานเร่ืองน้ันๆ 3-4-5-6-7-8 รอบ อานจนจําได อยางน้ีเรียก "คนขยัน" ซึ่ง 

"คนขยันนากลัวก็คนเกงมากมายนัก" ดูอยางเตาสินอง เดินชาแตเดินเรื่อยๆ เขาเสนชัยกอนกระตายท่ีเกงแตประมาท 
 
การสะสมความรู เขาตองเตรียมกันท้ังปนะครับ นองคนไหนถามพี่วา พี่ครับเหลืออีก 2 เดือนผมจะทันไหม?  

อันนี้นองตองถามตัวนองเองแลวครับ วาพื้นฐานนองปจจุบันเปนอยางไร เรียนรูไดเร็วขนาดไหน และเกงพอที่จะเอาชนะ 

คนอื่นๆ หรือยัง 
*** การสอบชางเผือก บอกความจริงกับนองทุกคนแลววา "อยากได กับทําได มันสะกดตางกันนิดเดียว แตเวลา

ท่ีตองทําจริงๆ แลว การกระทําชางแตกตางกันอยางมหาศาล" และมันก็ตองการพลังขับดันอยางมหาศาลดวยเชนกัน  
เพื่อท่ีจะเอาชนะคูแขงทุกคนใหไดในสนามสอบจริง นองไมตองสนใจหรอกวามีคนสมัครสอบกี่คน คิดแควา 

เราจะเอาชนะคนอื่นทุกคนไดอยางไร คิดแคน้ันพอแลวครับ คิดแลวทําเลยอยาชา 
*** ถานองเปนเด็ก ม.3 พี่ไมหวงหรอกครับ ถาปน้ีนองจะสอบไมติดแมกระท่ังรอบแรก เพราะนองก็เห็นแลววา

สอบจริง 5 วิชาภายในเวลาท่ีจํากัด มันยากขนาดไหน  
*** แตถานองอยู ม.4 แลวไมตางกับตอนท่ีนองอยู ม.3 เลยน่ีสิ "นาหวงครับ" แสดงวาตลอด 1 ปท่ีผานมา

หลังจากนองสอบ นตท.ป 2554 ไมติด นองไมไดมีการพัฒนาตนเองเพิ่มมากข้ึนเลย 
ทําใหผลสอบชางเผือกท่ีปท่ีแลวที่วาแย ปน้ีก็แยเหมือนเดิม ขนาดเรียนพิเศษก็แลว แมหาอาจารยคณิตศาสตร 

มาติวใหถึงบานก็แลว อาจารยแตละคนก็เทพท้ังน้ัน แตเคยถามตัวเองบางหรือเปลาครับวา  
เราไดทบทวนสิ่งท่ีอาจารยสอนในหองและสอนพิเศษอยางจริงจังมากนอยแคไหน พ่ีเคยบอกแลววา การสอบจริง 

พี่ให credit ตัวนองๆ เอง 99% และใหเครดิตการสอนพิเศษเพียง 1% เทาน้ัน  
เพราะอะไร??? เพราะตอใหนองไปเรียนพิเศษกับอาจารยท่ีเกงอยางเทพ ไปเรียนพิเศษท่ี "เทวดา Cadet" แตนอง

ไมไดเขาถึงสิ่งท่ีอาจารยสอน ไมทบทวน ไมทําการบาน & แบบฝกหัดอยางจริงจังแลว 
ตอให "เทวดา Cadet" มีเทพมาสอนทุกคน แตเด็กๆ 500 มาเรียนน่ี เกรด 1.80 - 2.30 เอง ตอใหมีเด็กมาเรียน 

500 คน ก็สอบจริงไมติดสักคนครับ 
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เคยมีคนบอกวา "สิ่งที่ยากกวาการทําความดี คือการรักษาความดีนั้นใหอยูกับเรา" จริงครับ พี่ยกตัวอยางงายๆ 

คือนองตฤณฯ คนท่ีสอบชางเผือกไดอันดับท่ี 1 เม่ือปท่ีแลว สอบติดรอบแรกทุกเหลาแตสอบไมผานรอบสองของ 

เหลาทหารเรือเน่ืองจากปญหาสุขภาพ 
ปน้ี นองคนน้ีก็กลับมาสอบชางเผือกอีก และยังสอบได เปนอันดับ 1 ของประเทศ ดวยคะแนนสอบที่ 

มากกวาเดิมอีก น่ีแหละครับ สิ่งท่ีเยี่ยมกวาความเกงที่สุดคือการรักษาความเกงที่สุดใหอยูกับเรา พี่จึงชื่นชมนองตฤณฯ มาก  
ปน้ีนองไมตองสอบไดท่ี 1 ของเหลาท่ีนองอยากไดก็ไดนะ สอบไดท่ีอะไรก็ได แตขอใหนองสอบติดตัวจริงนะครับ 

นองตฤณฯ เจ็บมารอบนึงแลวเพราะสอบเตรียมทหารจริงไมติด นองก็ยังไมแผวเลย อยางน้ีเรียกวา "ลมเปน" ครับ 
เม่ือลมเปน ปน้ีก็ไมตอลมแลว Go On ... ขอใหนองผานพนการสอบท้ังหมดไปไดทุกรอบ และสอบไดเปน  

นตท.56 จริงๆ ครับ 
 
นอง ม.3 ที่สอบชางเผือกไดไมดี และสอบจริงครั้งแรกไมติด น่ันคือ นองไดลมจากการหัดขี่จักรยานแลว เจ็บแลว 

ช้ําแลว มีแผลแลว 
ใครเปนอยางน้ีเม่ือปเดือนเมษายน 2554 แลวพยายามขยันท้ังป 2554 ชนตนป 2555 และทําปน้ีไดดีกวาเดิม 

แสดงวานองลมเปน เจ็บแลวจํา 
แตถานองท่ีปที่แลวผลสอบก็แย สอบจริงไมติด แลวปน้ีผลสอบชางเผือกก็ยังแยเหมือนเดิม แลวก็โทษสิ่งแวดลอม

รอบตัวเองหมดแตไมโทษตัวเองเลย อยางน้ีเขาเรียก "ลมไมเปน" ครับ 
นองเจ็บซ้ําซาก แลวมาโทษวา เพราะเรามันโชคชะตาไมดี เรามันไมมีโอกาส คนอ่ืนมันเสนใหญ มันเปนลูกผูใหญ

นายโต มีเงินมีบารมี เรามันไมมีอยางเขา ฯลฯ 
แสดงวานอง "ลมไมเปน" จริงๆ นะครับ? 
 
พ่ีถามงายๆ ถานองขายถั่วงอกทุกวัน ไดกําไร 30-40 บาทตอวัน เพยีงพอสําหรับซ้ือขาวกินไปวันๆ  
แลววันนึง นองเห็น Benz งามระยับมาจอดเพื่อซื้อถ่ัวงอก นองก็บนใหเพื่อนขางรานฟงวาอยางนูนอยางนี้  

เราไมรวยเหมือนเขา 1 2 3 4 5 6 ... ไปเรื่อยๆ 
ทําไม ไมลองหยุดคิดซักนิดละครับ วาแทนท่ีจะโทษตัวเอง คิดสักนิดนึงสิ ขายถั่วงอกทุกวันจะมี Benz ขับไหม  

ถาตอบวาไม ก็ถามตัวเองตอวา "จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหม" 
ถาตอบวา "ใช" ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองซะ อยางนอยคําตอบสุดทายอาจจะไมรวยขนาดมี Benz ขับได แตน่ีคือ

ตัวอยางของ "ความกลา ท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง ไปในทางท่ีดีขึ้น" 
ท่ีพี่ เขียนมาน่ี ไมใชจะบอกวาขายถั่วงอกมันไมดี แตอยากบอกวา ถาสิ่งท่ีนองเปนอยู ความรู ท่ีนองมีอยู 

มันยังไม work แลวนองไม "ลงมือทํา" เพ่ือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีข้ึนแลว 
นองก็ยังขายถั่วงอก พรอมทั้งตําหนิโชคชะตาตัวเองเหมือนเดิม เอาแตโทษปจจัยรอบขาง "แตไมใหโอกาสที่ดี

กวาเดิมกับตัวนองเอง ไมลงมือทําดวยตนเอง" งั้นก็ขายถ่ัวงอกตอไปครับ 
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Note:  มีนอง นตท.48 เหลาตํารวจคนหน่ึง พี่รูจักนองคนน้ีต้ังแตเปนนักเรียน ม.4 ปแรกนองเขาสอบติด 

รอบแรก 4 เหลา แตตกสายตารอบสองเหลาตํารวจ 
*** ปตอมา เขาอานหนังสือต้ังแตเวลา 18:00 - 24:00 รวมวันละ 6 ชั่วโมง ติดตอกันเปนเวลา 1 ป***  

ยอดมนุษยมาก คิดเปนปละก่ีชั่วโมงก็คํานวณเอาเองนะครับ 
แลวนองคนน้ีก็ไปรักษาสายตาดวย Laser ประมาณ 4-5 เดือนกอนการสอบจริง และสามารถสอบไดเปน  

นตท. ตัวจริงของเหลาตํารวจ ป 2548 อยางท่ีต้ังใจ 
*** รูไหมวา ขณะท่ีนองแตละโดน Facebook ดูดเวลาอันมีคาไปวันละประมาณ 4-5 ช่ัวโมง ยังมีเด็กจากจังหวัด

อันไกลโพนของประเทศ ท่ีทุมเทเวลา 6 ช่ัวโมงตอวันติดตอกัน 1 ปอยางน้ี ไมต่ํากวา 2,000-3,000 คนมาสอบแขงกับนอง 
แลวนองคิดวา ความขยันท่ีนองทําอยูในปจจุบัน จะสูยอดมนุษยพวกน้ีไดไหม??? ไมตองตอบพ่ี โตแลวคิดเอง 

ไดนะครับ 
 
อยาลืมนะครับ เหลือเวลาอีกไมถึง 60 วัน ใครจะทําทัน-ไมทัน ขึ้นอยูกับปจจัตตังลวนๆ เกิดมาชีวิตหนึ่ง 

จะมีโอกาสสักกี่ครั้ง --> ไมเกิน 2-3 ครั้ง จริงไหมครับ? 
ใชเวลาท่ีเหลืออยูใหคุมคาท่ีสุด นองสอบไมไดนองอาจเสียดาย แตนองจะไมเสียใจเลยกับความต้ังใจ 

ในส่ิงท่ีนองทํา         
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เว็บไซตนายรอยไทย : บันไดข้ันแรกสูรั้วโรงเรยีนเตรียมทหาร 
“เราจะปนเด็กธรรมดาคนหน่ึง ใหเปนนักเรียนเตรียมทหาร” 

Official Website : www.thaicadet.org   e-mail : hat3744@hotmail.com 
facebook : www.facebook.com/thaicadet   โทร. 087 561 2511, 086 571 4623 
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พื้นที่ประชาสัมพนัธ 
 

จากการสอบชางเผือก ของ รร.นายเรืออากาศ ป 2555 ที่ผานมา 
ThaiCadet ตระหนักดีวา ขอสอบเตรียมทหารเหลาทหารอากาศน้ัน ยากท่ีสุดในบรรดาขอสอบท้ัง 4 เหลา  

และเปนอยางน้ีมาชานานแลว 
ความยากของขอสอบท้ัง 4 เหลาน้ัน ThaiCadet ขอ Focus ไป 2 เหลาหลักคือ เหลาทหารเรือและเหลาทหาร

อากาศ ท่ียากและโหดหินไมแพกัน 
มองอีกมุมหน่ึง ถาเราสามารถทําขอสอบ 2 เหลายากนี้ไดดีมากในทุกวิชาภายในเวลาท่ีกําหนดแลว เราก็สามารถ

ลุนสอบติดตัวจริงทุกเหลาไดเลย 
 
ดังน้ัน การเรียนการสอนคอรสเทอมปลายท่ีเหลือในเดือนกุมภาพันธ 2555 และคอรสมีนาคม 2555 นี้  

"เราเนนทํา ขอสอบยาก เปนหลัก" 
เพื่อใหนองๆ ไดเจอและตองแกปญหาขอสอบยาก ซ่ึงเปนผลดีกวาการฝกทําขอสอบงาย เราจะสอน เฉลย ช้ีแนะ

วิธี Technical ทุกอยาง เค่ียวกรํา  
เคน บีบค้ัน เพื่อใหนองๆ ทุกคนของเราสามารถดึง Potential Energy ท้ังหมดท่ีนองมี เอามาใชในการเอาชนะ

ขอสอบยากเหลาน้ีใหได 
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