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ค าเตือน 
 

 

 

 อยา่หลงเช่ือบุคคลใดก็ตามท่ีแอบอา้งว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกได ้

โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม การท่ีจะสอบผา่นหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัความสามารถ  ของตวัท่านเอง ไม่มี

ใครช่วยท่านได ้

 หากมีผูใ้ดแอบอา้งว่าสามารถช่วยเหลือท่านไดด้ว้ยวิธีการต่างๆ ใหเ้ขา้เป็นนกัเรียนดุริยางคท์หารบก 

รวมทั้งการอา้งว่ารู้จกักรรมการสอบคดัเลือก หรือนายทหารชั้นผูใ้หญ่ท่ีช่วยเหลือได ้       แลว้เรียกร้องเงิน

เป็นค่าตอบแทน โดยสญัญาว่าจะคืนเงินให้หากสอบเขา้ไม่ได ้ขอไดแ้จง้ให้ทางโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 

เพื่อจะไดติ้ดตามดูพฤติการณ์และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยจะปกปิดนามผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบั และ

ขอขอบคุณในความร่วมมือไว ้ ณ  โอกาสน้ีดว้ย 

 

 

 

         โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 

          โทร. 0-2245-9378  หรือ  0-2245-1457 , 0-2245-3373 

                ต่อ  89530, 89532, 89533, 89534 

     Email : rtasm@hotmail.com 
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 โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกเป็นสถาบันการศึกษาของกองทพับก มีภารกิจผลิตบุคลากรเพื่อให้มี

ความรู้ทางดุริยางคศาสตร์ มีจริยธรรม และพลานามยัท่ีสมบูรณ์ และมีระเบียบวินยัทางทหารส าหรับการเป็น

ขา้ราชการเหล่าทหารดุริยางคข์องกองทพับก 

 

 

  2.1 หลกัสูตรนกัเรียนดุริยางคท์หารบก ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ศึกษาวิชาการต่างๆ ตามหลกัสูตร 

ทั้งวิชาสามญั วิชาดุริยางคศาสตร์ วิชาทหาร และอ่ืนๆ 

 2.2 ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ไดรั้บวุฒิการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์

ทหารบก และกระทรวงศึกษาธิการเทียบคุณวุฒิเท่าระกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และจะไดรั้บการบรรจุเขา้

รับราชการ ยศสิบตรี อตัราเงินเดือน ป.1 ชั้น 6 (6,140 บาท) และสิทธิอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการก าหนด 

 

 

 ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัเรียนดุริยางคท์หารบกตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 3.1 เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในปีท่ีจะเขา้รับการศึกษา

เป็นนกัเรียนดุริยางค ์การนบัอายใุหน้บัตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร (พ.ศ.2538-2541) 

3. 2  ส า เ ร็ จการ ศึกษาชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น  (มัธยมศึกษา ปี ท่ี  3 )  ต ามหลัก สูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

 3.3 มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด และบิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถา้บิดาเป็นนายทหาร

สัญญาบตัร หรือนายทหารประทวน ซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแลว้ มารดาจะมิใช่เป็นผูม้ีสัญชาติไทย    

โดยก าเนิดก็ได ้

ระเบียบการทัว่ไป 
วธีิสมคัรและสอบคดัเลอืกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 

1. ความมุ่งหมาย 

2. หลกัสูตรการศึกษา 

3. คุณสมบัตผิู้สมคัรเข้าเป็นนกัเรียนดุริยางค์ทหารบก

ทหารบบบบทหารบก 
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 3.4 มีอวยัวะรูปร่างลกัษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามท่ี

ก  าหนดไวใ้นกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามท่ีกองทพับก

ก าหนดรายละเอียดไวใ้น ผนวกทา้ยระเบียบ 

 3.5 มีความรู้ความสามารถดา้นดนตรี ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั 

3.6 เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเส่ือมเสียทางเพศ 

3.7 เป็นผูม้ีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี มีความเล่ือมใสในระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และมีผูป้กครองดูแลรับผดิชอบ 

3.8 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 

3.9 ไมเ่ป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 

 3.10 ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยตอ้งค าพิพากษาใหถ้กูลงโทษจ าคุก เวน้

แต่ความผดิในลกัษณะฐานลหุโทษ หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

 3.11 ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหว่างพกัราชการเน่ืองจากความผดิ หรือหนีราชการ 

 3.12 เป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาหรือผูป้กครองใหส้มคัรเขา้เป็นนกัเรียนดุริยางคแ์ลว้ 

3.13 ต้องมีผูป้กครองหรือผูรั้บรองท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกองทัพบกก าหนด ท าการรับรองตาม

พนัธกรณี 

3.14 ตอ้งไม่มีพนัธกรณีผกูพนักบัองคก์รของรัฐบาลหรือเอกชน อนัจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

   

 

 

 4.1 ไม่มีคุณสมบติัและลกัษณะครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3 

 4.2 ผูท่ี้เคยทุจริตในการสมคัรหรือในการสอบคดัเลือกมาแลว้ 

 4.3 ผูท่ี้ถูกถอนทะเบียนจากการเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ตามระเบียบกองทพับก โรงเรียน

ดุริยางคท์หารบก พ.ศ.2553 

 

 

 

ผูส้มคัรจะตอ้งเตรียมหลกัฐานและเอกสารเพื่อยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัท่ีก  าหนด โดยมีรายการต่อไปน้ี 

  

4. ผู้ไม่มสิีทธิ์สมคัรสอบคดัเลอืกเข้าเป็นนกัเรียนดุริยางค์ทหารบก 

5. หลกัฐานและเอกสารที่ต้องน ามา 
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 5.1 วนัสอบความสามารถทางดนตรี (รอบท่ี 1) 

        5.1.1 บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา 1 ฉบบั 

        5.1.2 หลกัฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมคัร (จาก ธนาคารกรุงไทย) 

        5.1.3 หนงัสือรับรองการปฏิบติัราชการทพัฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ พร้อมหลกัฐานเพ่ือขอรับ 

สิทธิพิเศษและคะแนนเพ่ิม (ถา้มี) 

        5.1.4 ใบประกาศนียบตัร หรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนผลการศึกษา พร้อม

ส าเนา 1 ชุด ซ่ึงแสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

โรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเท่า 

        5.1.5 รูปถ่ายปัจจุบนัของผูส้มคัรขนาด 3 x 4 ซม. แสดงหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 

เดือน จ  านวน 5 รูป  

        5.1.6 ทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบา้นของผูส้มคัร และของบิดามารดา พร้อมส าเนาอย่างละ 1 ชุด    

เพื่อแสดงสัญชาติของผูส้มคัร และของบิดามารดาผูใ้ห้ก  าเนิด ซ่ึงคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน หากผูส้มคัรท่ีบิดา

มารดามีนามสกุลไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน และ/หรือนามสกุลของบิดามารดาต้องน าหลักฐานทาง

กระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดามารดา  และ/หรือเป็นผู ้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดมาแสดง

ประกอบดว้ย 

        5.1.7 สูติบตัรของผูส้มคัร หรือใบรับรองการเกิด พร้อมส าเนา 1 ฉบบั 

        5.1.8 บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบบั 

        5.1.9 หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุลของผูส้มคัร หรือบิดามารดาของผูส้มคัร (ถา้มี) 

พร้อมส าเนา 1 ชุด 

        5.1.10 ในกรณีท่ีบิดามารดาของผูส้มคัรคนใดคนหน่ึง หรือทั้งสองคนถึงแก่กรรม จะตอ้งน าใบ       

มรณบตัร ซ่ึงมีรายการแสดงสัญชาติของบิดามารดาท่ีเป็นไทย หรือหลกัฐานรับรองว่าผูน้ั้นมีสัญชาติไทย 

พร้อมส าเนา 1 ชุด 

 5.2 วนัสอบภาควิชาการ (รอบท่ี 2) 

        - บตัรประจ าตวัประชาชน 

 5.3 วนัทดสอบสมรรถภาพร่างกายและตรวจร่างกาย 

        5.3.1 บตัรประจ าตวัประชาชน 
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 ผูส้มคัรท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับสิทธิพิเศษให้น าหลกัฐานท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี มายื่นพร้อมใบสมคัร

ในวนัรับสมคัรเท่านั้น ทางราชการจะไม่รับพิจารณาผูท่ี้น ามายืน่ภายหลงั 

 6.1 บุตรของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ีมีเวลารับ

ราชการดงัต่อไปน้ี ใหไ้ดรั้บคะแนนเพ่ิมตามล าดบั ดงัน้ี 

        6.1.1 รับราชการไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เ พ่ิมให้ร้อยละ         

4 ของคะแนนเต็ม 

        6.1.2 รับราชการไม่นอ้ยกว่า 10 ปี เพ่ิมใหร้้อยละ 3 ของคะแนนเต็ม 

        6.1.3 รับราชการไม่นอ้ยกว่า 5 ปี เพ่ิมใหร้้อยละ 2 ของคะแนนเต็ม 

 การนบัเวลาราชการดงักล่าว ใหน้บัตั้งแต่วนัเขา้รับราชการ ถึงวนัสุดทา้ยของวนัรับสมคัรในปีนั้น ๆ 

 6.2 ผูท่ี้เป็นบุตรของทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ พนกังานราชการ หรือลกูจา้งของส่วน

ราชการ ซ่ึงไดป้ฏิบติัหน้าท่ีร่วมกบัทหารระหว่างเวลาท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล 

หรือในระหว่างเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศใชก้ฎอยัการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาท่ีสัง่ใหเ้ป็นนกัด าเรือด าน ้ า 

หรือปฏิบัติหน้าท่ีส ารวจจัดท าหลกัเขตแดนระหว่างประเทศ  ซ่ึงมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตาม

กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการเพ่ิมใหร้้อยละ 5 ของคะแนนเต็ม 

 ผูท่ี้เป็นบุตรของพลเรือนซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีทางยทุธการร่วมกบัทหาร ในการป้องกนัและรักษาความ

มัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ เพ่ิมใหร้้อยละ 5 ของคะแนนเต็ม 

 6.3 ผูท่ี้เป็นบุตรของทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ พนกังานราชการ หรือลกูจา้งของส่วน

ราชการ ซ่ึงตอ้งประสบภยัอนัตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบติัราชการในหน้าท่ีปกติ หรือถูกประทุษร้าย

เพราะเหตุกระท าการตามหนา้ท่ี หรือตอ้งบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซ่ึงไดรั้บบ าเหน็จบ านาญพิเศษ ตาม

กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการหรือไดรั้บเงินค่าท าขวญั ตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหม ว่าดว้ย

คนงาน หรือไดรั้บบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยบ าเหน็จลูกจา้ง เพ่ิมให้ร้อยละ 6 ของ

คะแนนเต็ม 

 ผูท่ี้เป็นบุตรของทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจา้งของส่วน

ราชการ ซ่ึงต้องประสบอนัตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการ ในหน้าท่ีทางยุทธการ หรือถูก

ประทุษร้ายเพราะกระท าการตามหนา้ท่ี ตามขอ้ 6.2 หรือตอ้งบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น  ซ่ึงไดรั้บบ าเหน็จ

6. หลกัฐานเพิม่เตมิเพือ่ขอรับสิทธิพเิศษและคะแนนเพิม่ 
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บ านาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  หรือได้รับเงินค่าท าขวญัตามข้อบังคับ

กระทรวงกลาโหม ว่าดว้ยคนงาน หรือไดรั้บบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยบ าเหน็จ

ลกูจา้ง หรือบุตรของผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อนัมีศกัด์ิรามาธิบดีหรือเหรียญ หรือเข็ม

กลา้หาญ เพ่ิมใหร้้อยละ 10 ของคะแนนเต็ม 

 6.4 บุตรของทหาร ต ารวจ ท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการปราบปรามโจรผูร้้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึง

แก่ชีวิต หรือผูท่ี้ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูร้้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต           

ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพ่ิมใหร้้อยละ 10 ของคะแนนเต็ม 

 การเพ่ิมคะแนนพิเศษ ตามขอ้ 6.1 และ 6.2 ให้เพ่ิมคะแนนพิเศษหลงัจากสอบผ่านวิชาปฏิบติัเคร่ือง

ดนตรี และสอบผา่นภาควิชาการ 

 การเพ่ิมคะแนนพิเศษตามขอ้ 6.3 และ 6.4 ใหเ้พ่ิมคะแนนพิเศษในการสอบทุกรอบ 

 การเพ่ิมคะแนนพิเศษตามขอ้ 6.1, 6.2 , 6.3 และ 6.4 ใหเ้พ่ิมเฉพาะกรณีท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดแต่เพียง

อยา่งเดียว 

 

 

 ผูส้มัครสามารถสมัครได้ท่ี โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน             

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 0-2245-9378 หรือ 0-2245-1457, 0-2245-3373 ต่อ 89530, 89532, 

89533, 89534 หรือ ทางเวบ็ไซต ์www.rta-band.com/rtasm 

 

 

 

ขั้นตอนการกรอกใบสมคัรมี 2 วิธี 
              8.1 การสมคัรออนไลน์ท่ี  www.rta-band.com/rtasm  
       8.1.1 กรอกขอ้มลูใบสมคัรในช่องท่ีก  าหนดใหค้รบถว้นและสมบูรณ์แลว้ กดปุ่ม  ต่อไป   

      8.1.2 จะปรากฏขอ้มลูของท่านท่ีกรอกลงในใบสมคัรเพ่ือใหท่้านตรวจทานขอ้มลูอีกคร้ังก่อนท่ี 
จะยนืยนัการ ส่งใบสมคัร 

- ตรวจสอบการเลือกโนต้เพลงท่ีใชส้ าหรับสอบในรอบท่ี 1 ( การทดสอบความสามารถทางดนตรี ) 
ตามเคร่ืองดนตรีท่ีผูส้มคัร ถนดัและตกลงใจท่ีจะใชเ้คร่ืองดนตรีและโนต้เพลงท่ีเลือกในการสอบรอบท่ี 1 

7. สถานที่รับสมคัร 

8. วธิีปฏิบตัใินการสมคัร 
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- ในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูกดปุ่มแกไ้ขจะกลบัไปท่ีหนา้กรอกใบสมคัรเพื่อให้ท่านแกไ้ขขอ้มูล     
อีกคร้ัง 

- ในกรณีท่ีขอ้มลูทั้งหมดถกูตอ้งแลว้  ตอ้งการส่งใบสมคัร กดปุ่ม ส่งใบสมคัร 
       8.1.3 หลงัจากกดปุ่ม ส่งใบสมคัรแลว้  จะปรากฏ ดงัน้ี 
                 8.1.3.1  ขอ้ความตอบรับว่า “ ได้รับใบสมคัรของท่านเรียบร้อยแล้ว” 
                 8.1.3.2  พิมพแ์บบฟอร์มช าระเงินค่าสมคัร และโนต้เพลงท่ีจะตอ้งใชส้อบรอบท่ี 1  

(การทดสอบความสามารถทางดนตรี) 
                 8.1.3.3  น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมคัรไปช าระเงิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  

            8.1.3.4 หากตอ้งการเก็บใบสมคัรไวเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรสอบ ให้กดปุ่มพิมพ ์หรือ 
ในกรณีท่ีผูส้มคัรตอ้งการบนัทึกเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  กดปุ่ม บนัทึก 

      8.1.4 หลงัจากไดช้ าระเงินไปแลว้ 
           8.1.4.1 ผูส้มคัรสามารถเขา้ไป ตรวจสอบสถานะภาพช าระเงิน ไดห้ลงัช าระเงินแลว้ 1 วนั 
           8.1.4.2 ประกาศผูมี้สิทธ์ิสอบรอบท่ี 1 (การทดสอบความสามารถทางดนตรี)   

เม่ือปรากฏช่ือของท่านใหท่้านเตรียมหลกัฐานไว ้ดงัน้ี 
               8.1.4.2.1 หลกัฐานการช าระค่าธรรมเนียมการสมคัร (จาก ธนาคารกรุงไทย) 

          8.1.4.2.2 หนงัสือรับรองการปฏิบติัราชการทพัฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ พร้อม

หลกัฐานเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพ่ิม (ถา้มี) 

          8.1.4.2.3 ใบประกาศนียบตัร หรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนผล

การศึกษา พร้อมส าเนา 1 ชุด ซ่ึงแสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเท่า 

          8.1.4.2.4 รูปถ่ายปัจจุบนัของผูส้มคัรขนาด 3 x 4 ซม. แสดงหนา้ตรง ไม่สวมหมวก 

ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน จ  านวน 5 รูป  

          8.1.4.2.5 ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นของผูส้มคัร และของบิดามารดา พร้อมส าเนา

อยา่งละ 1 ชุด    เพื่อแสดงสญัชาติของผูส้มคัร และของบิดามารดาผูใ้ห้ก  าเนิด ซ่ึงคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน หาก

ผูส้มคัรท่ีบิดามารดามีนามสกุลไม่ตรงกบัในทะเบียนบา้น และ/หรือนามสกุลของบิดามารดาตอ้งน าหลกัฐาน

ทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดามารดา  และ/หรือเป็นผูม้ีสัญชาติไทยโดยก าเนิดมาแสดง

ประกอบดว้ย 

          8.1.4.2.6 สูติบตัรของผูส้มคัร หรือใบรับรองการเกิด พร้อมส าเนา 1 ฉบบั 

          8.1.4.2.7 บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบบั 
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          8.1.4.2.8 หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกุลของผูส้มคัร หรือบิดามารดาของ

ผูส้มคัร (ถา้มี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

          8.1.4.2.9 ในกรณีท่ีบิดามารดาของผูส้มคัรคนใดคนหน่ึง หรือทั้งสองคนถึงแก่

กรรม จะตอ้งน าใบมรณบตัร ซ่ึงมีรายการแสดงสัญชาติของบิดามารดาท่ีเป็นไทย หรือหลกัฐานรับรองว่าผู ้

นั้นมีสญัชาติไทย พร้อมส าเนา 1 ชุด 

 8.2 การสมคัรด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 
       8.2.1 ติดต่อเจา้หนา้ท่ี  ณ  หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ ศนูยก์ารเรียนรู้ โรงเรียนดุริยางคท์หารบก 
       8.2.2 กรอกใบสมคัรตามขั้นตอนเช่นเดียวกบัขอ้ 8.1         
 
ข้อควรระวงั 
 ก.  ผูส้มคัรสอบสามารถสมคัร ออนไลน์ ไดเ้พียง คร้ังเดียวเท่านั้น 
 ข. ผูส้มคัรตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผูม้ีคุณสมบติัตรงตาม 
ประกาศรับสมคัรสอบ และตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตรงความเป็นจริง 

ค. ในกรณีท่ีมีความผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัรสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลกัฐานคุณวุฒิซ่ึง
ผูส้มคัรน ามายื่นในภายหลงั ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมคัรสอบ  จะถือว่าผูส้มคัรสอบเป็นผู ้
ขาดคุณสมบัติในการสมคัรสอบคร้ังน้ีมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ ให้กับ
ผูส้มคัร 
       ง. การกรอกข้อมูลในใบสมคัรจะต้องตรวจทานให้ถูกตอ้ง (ทั้งตัวสะกดรวมถึงโน้ตเพลงท่ี       
ใช้สอบ ) ให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะ ยืนยนัการส่งใบสมคัร  เพราะผูส้มคัรจะไม่สามารถกลบัมาแกไ้ขขอ้มูล         
ได้ อีก  หากข้อมูลผิดพลาดอัน เ กิ ดจากการกรอกข้อมูล   จะ ถือว่ า ใบสมัครนั้ น เ ป็นโมฆะ 
      จ. ช่ือ - นามสกุล และเลขประจ าตวัประชาชนท่ีใชใ้นการสมคัรจะตอ้งเป็นช่ือ  -นามสกุล และ  
เลขประจ าตวัประชาชนท่ีตรงกบัในบตัรประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัร 
      ฉ. ก่อนส่งใบสมคัรกรุณาตรวจสอบเลขประจ าตวัประชาชนใหถ้กูตอ้ง  เพราะจะใชเ้ลขประจ าตวั
ประชาชนเป็นเลขอา้งอิงตลอดการสอบในทุกรอบ 
 

ผู้สมคัรสอบโปรดทราบ  
*** ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  ในกรณีท่ีผูส้มคัรมีความสามารถพิเศษในดา้นการ

ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีเลือกสมคัรและเลือกโนต้เพลงท่ีใชส้อบแลว้ ไม่ต้อง กรอกใบสมคัร

อ่ืนๆเพ่ิมเติม ในการน้ี ขั้นตอนการสอบสมัภาษณ์ในรอบท่ี ๓ คณะกรรมการจะสอบถามความสามารถพิเศษ

อ่ืนๆ กบัผูส้มคัรดว้ยตนเอง 
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 9.1 โรงเรียนดุริยางคท์หารบกจะรับสมคัรบุคคลพลเรือนเขา้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จ านวน  

40 นาย ตามเคร่ืองมือดนตรี ดงัน้ี 

        9.1.1 Piccolo & Flute 

        9.1.2 Bb & Eb Clarinet 

        9.1.3 Oboe & Bassoon 

        9.1.4 Alto Saxophone 

        9.1.5 Tenor Saxophone 

        9.1.6 Eb baritone Saxophone 

        9.1.7 Trumpet & Cornet 

        9.1.8 French Horn  

        9.1.9 Trombone 

        9.1.10 Euphonium & Baritone 

        9.1.11 Bass (Tuba & Sousaphone) 

        9.1.12 Percussion 

        9.1.13 Violin, Viola, Cello, Double Bass 

 9.2 การสอบคดัเลือก แบ่งออกเป็น 4 รอบ ดงัน้ี 

        9.2.1 การสอบความสามารถทางดนตรี 

        9.2.2 สอบภาควิชาการ วิชาตามกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

และสงัคมศึกษา ซ่ึงมีระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ม.1 - ม.3) ตามหลกัสูตร สพฐ.ศธ. พ.ศ.2549 และทฤษฎีดนตรี 

        9.2.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและตรวจร่างกาย 

        9.2.4 สอบสมัภาษณ์ 

 9.3 การปฏิบติัในการสอบ 

        - ผูส้มคัรตอ้งมาตามเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีก  าหนด ผูใ้ดไม่มาเขา้สอบถือว่าสละสิทธ์ิ 

        - ผูส้มคัรจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนผูส้มคัรต่อคณะกรรมการสอบ และเข้าสอบเรียง

ตามล าดบัท่ีก  าหนด 

        - ผูส้มคัรทุกคนตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน หรือชุดสุภาพเรียบร้อย หา้มใส่ชุดกีฬา 

9. การสอบคดัเลอืก 
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        - ผูส้มคัรตอ้งปฏิบติัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีก  าหนดอยา่งเคร่งครัด 

        9.3.1 การสอบความสามารถทางดนตรี 

                9.3.1.1 ผูเ้ขา้สอบจะไดรั้บบทเพลงส าหรับทดสอบจากคณะกรรมการรับสมคัร  
ในวนัท่ีมาสมคัร 

                9.3.1.2 ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งฝึกฝนบทเพลงทดสอบท่ีไดรั้บ จนมคีวามช านาญเพ่ือพร้อม
ทดสอบในวนัทดสอบความสามารถทางดนตรี ตามวนัเวลาท่ีคณะกรรมการรับสมคัรก าหนด 

                9.3.1.3 ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งฝึกฝนการบรรเลงโนต้ทนัตาเห็นโดยมขีอบเขตลกัษณะโนต้ 
ไม่เกินเขบ็ต  ๒ ชั้น 

                9.3.1.4  ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งฝึกฝนการร้อง  โนต้ทดสอบโสตประสาท ใหข้บัร้องโดยมี
ขอบเขตลกัษณะโนต้ไม่เกินเขบ็ต ๑ ชั้น และโดยใหอ้อกเสียง “ลา” 

                9.3.1.5 ผูเ้ขา้สอบสามารถน าเคร่ืองดนตรีของตนเองมาในวนัทดสอบ   เพื่อความสะดวก 
และความเคยชินของเคร่ืองมือ 

                9.3.1.6 โรงเรียนดุริยางคท์หารบก  มีเคร่ืองดนตรีใหผู้เ้ขา้สอบใชท้ดสอบตามท่ีประกาศ 
รับสมคัร 

                9.3.1.7 การฝึกซอ้มในวนัมาสอบปฏิบติัเคร่ืองดนตรี สามารถฝึกซอ้มไดเ้ฉพาะ 
ท่ีหอ้งพกัคอย และพ้ืนท่ีภายในบริเวณโรงเรียนดุริยางคท์หารบก  เท่านั้น 
        การรายงานตวัในวนัทดสอบฯ 
                 - ผูเ้ขา้สอบเคร่ืองดนตรีประเภท เคร่ืองลมไม ้  (Woodwinds), เคร่ืองลมทองเหลือง 
(Brasses),  เคร่ืองสาย (Strings) จะตอ้งรายงานตวัต่อเจา้หนา้ท่ีตามวนัเวลาท่ีก  าหนด ณ อาคารอเนกประสงค์
กองดุริยางคท์หารบก  โดยแบ่งเวลารับรายงานตวัเป็น 2 รอบ ดงัน้ี 

- รอบเชา้   เวลา  0630 – 0800 
- รอบบ่าย  เวลา  1200 – 1300  

                               - ผูเ้ขา้สอบเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองกระทบ (Percussions) จะตอ้งรายงานตวัต่อ
เจา้หนา้ท่ี ตามวนัเวลาท่ีก  าหนด  ณ หอ้งเรียน Percussions ใตอ้าคารโรงเรียนดุริยางคท์หารบก ดา้นทิศเหนือ 
โดยแบ่งเวลารับรายงานตวัเป็น 2 รอบ ดงัน้ี 

- รอบเชา้   เวลา  0630 – 0800 
- รอบบ่าย  เวลา  1200 – 1300  

                               - เจา้หนา้ท่ีจะน าตวัผูเ้ขา้สอบ เขา้ทดสอบตามหอ้งทดสอบแต่ละประเภทเคร่ืองดนตรีจน
จบขั้นตอนการทดสอบ 
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    - หา้มน าอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆ เช่น โทรศพัท,์ Tuner, Computer, เคร่ืองเล่น  
Tape CD   mp3/mp4, พจนานุกรมอิเลคโทรนิค, หรืออ่ืนๆท่ีมีคุณสมบติัในการส่ือสาร บนัทึก และค านวณ 
เขา้หอ้งทดสอบความสามารถทางดนตรี (กระเป๋าหรือส่ิงของอ่ืนๆใหน้ าไวน้อกหอ้ง  ทดสอบ ภายใตก้าร
ดูแลของเจา้หนา้ท่ี) 
        การทดสอบ 
         - เมื่อเจา้หนา้ท่ีปล่อยตวัใหเ้ขา้หอ้งทดสอบ ใหผู้ส้อบ เดินเขา้ประจ าจุด  (กลางหอ้งทดสอบ)  
ต่อหนา้คณะกรรมการ และรายงานตวัต่อคณะกรรมการดงัน้ี 
       กระผม (ค  าน าหนา้) ช่ือ................สกุล.................ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี (ช่ือเคร่ืองดนตรี)  
 มาจาก (ช่ือโรงเรียน+จงัหวดั) ขออนุญาตเขา้ทดสอบความสามารถทางดนตรี ครับ 
          คณะกรรมการจะทดสอบความสามารถทางดนตรี ดงัน้ี 
          - การบรรเลงบทเพลงฝึกซอ้มล่วงหนา้ ท่ีไดรั้บในวนัสมคัร 
          - การบรรเลงเพลงทนัตาเห็น 
          - การทดสอบโสตประสาท (ร้องโนต้ดนตรี) 
          - จบการทดสอบความสามารถทางดนตรี  ผูเ้ขา้สอบสามารถเดินทางกลบัได ้ และรอฟังผลการ
ทดสอบ ผูท่ี้ผา่นการทดสอบความสามารถทางดา้นดนตรีจะตอ้งรายงานตวักบัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือรับฟังค าช้ีแจง
ส าหรับการสอบในขั้นต่อไป                   
        9.3.2 สอบภาควิชาการ 

                  9.3.2.1 ผูส้มคัรตอ้งไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที เพื่อตรวจสอบ

แผนผงัหอ้งสอบ และท่ีนัง่สอบ หา้มผูป้กครองเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัผูส้อบในระหว่างน้ีโดยเด็ดขาด 

                  9.3.2.2 ผู ้สมัครต้องเตรียมปากกา ดินสอและยางลบมาเอง ทางราชการจะแจก

กระดาษค าตอบ (ท่ีมีลายเซ็นของกรรมการคุมหอ้งสอบก ากบัท่ีหวัมุมกระดาษทุกแผน่) พร้อมกบัปัญหาสอบ

ให ้หา้มน ากระดาษชนิดอื่น ๆ เขา้ไปในหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 

                  9.3.2.3 ขอ้สอบทุกขอ้จะมีค  าตอบท่ีถกูตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว ผูใ้ดตอบเกิน 1 ค  าตอบ 

กรรมการจะไม่พิจารณาใหค้ะแนนในขอ้นั้น 

                  9.3.2.4 หา้มน าเคร่ืองคิดเลข โทรศพัทม์ือถือ เคร่ืองเล่นเพลง mp3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

และเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ทุกชนิดเขา้หอ้งสอบโดยเด็ดขาด ผูเ้ขา้สอบตอ้งฝากเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดกบั

เจา้หนา้ท่ีคุมสอบดา้นหนา้หอ้งก่อนเขา้สอบ หากตรวจพบเจอจะถือว่าทุจริตในการสอบ 

                  9.3.2.5 หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือมีการช่วยเหลือกนัในขณะสอบ กรรมการคุมห้อง

สอบจะบนัทึกลงในใบค าตอบไว ้ทั้งผูช่้วยเหลือและผูรั้บการช่วยเหลือจะมีความผิดเท่ากนั ซ่ึงถือว่าหมด

สิทธ์ิในการสอบคดัเลือกในปีน้ีและปีต่อๆ ไปดว้ย 
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                  9.3.2.6 กรณีผูช่้วยเหลือเป็นคนอ่ืน (มิใช่ผูส้มคัร) ทางราชการจะส่งตวัใหเ้จา้หนา้ท่ีต  ารวจ

ด าเนินการตามกฎหมาย 

                  9.3.2.7 การเขา้หอ้งสอบ 

                               - ก่อนเวลาสอบประมาณ 20 นาที กรรมการคุมหอ้งสอบจะเรียกผูส้มคัรทุกคนมา

พร้อมกนัท่ีหนา้หอ้งสอบ (ตามหมายเลขท่ีก  าหนด) 

                               - หา้มน าอุปกรณ์ทุกชนิดเขา้ไปในหอ้งสอบ ยกเวน้ตามขอ้ 9.3.2.2 

                              - กรรมการคุมหอ้งสอบจะเรียกเขา้หอ้งสอบ โดยตรวจบตัรประจ าตวัผูส้มคัรให้

ถกูตอ้งกบัหลกัฐานท่ีกรรมการมีอยู ่เขา้นัง่ตามหมายเลขท่ีก  าหนด และตรงตามรูปถ่าย 

                               - กรรมการจะแจกปัญหาสอบและใบค าตอบ 

                                        - ถา้มีขอ้สงสยัหรือตอ้งการส่ิงใดใหย้กมือข้ึน แลว้แจง้ใหก้รรมการทราบ 

                               - เม่ือเร่ิมการสอบแลว้ ผูม้าสอบสายเกิน 30 นาที ถือว่าหมดสิทธ์ิในการสอบ 

                               - หา้มพดูคุยหรือแสดงกิริยาท่ีส่อไปในทางทุจริต ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะ

ไดรั้บค าสัง่ 

                               - ผูส้มคัรทุกคนจะต้องอยู่ในห้องสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถึงจะออกจากห้อง

สอบก่อนเวลาน้ีไม่ได ้ไม่ว่าจะท าปัญหาสอบไดห้รือไม่ก็ตาม 

                               - เมื่อกรรมการคุมห้องสอบบอกหมดเวลา ให้ผูส้มคัรทุกคนออกนอกห้องทนัที 

และใหว้างเอกสารไวบ้นโต๊ะใหเ้รียบร้อย 

        9.3.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและตรวจร่างกาย 

                               9.3.3.1 ผูส้มคัรจะตอ้งน าชุดกีฬา และรองเทา้กีฬามาเปล่ียนในวนัทดสอบดว้ย เป็นการ

ทดสอบสมรถภาพของร่างกายดา้นความแข็งแรง ความว่องไว และความอดทน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

                               9.3.3.1.1 ดนัพ้ืน (2 นาที)  เกณฑผ์า่น ชาย  12  คร้ัง 

                             หญิง    8  คร้ัง 

                               9.3.3.1.2 ลุกนัง่ (2 นาที)  เกณฑผ์า่น ชาย  18  คร้ัง 

                             หญิง  13  คร้ัง 

                               9.3.3.1.3 วิ่ง 800 เมตร   เกณฑผ์า่น ชาย  3.31  นาที 

                              หญิง  4.16  นาที 

                  9.3.3.2 ผูส้มคัรสอบตอ้งเขา้รับการตรวจสอบร่างกาย ตามวนั เวลา ท่ีก  าหนด และจะตอ้ง

น าเงินมาช าระค่าตรวจโรค สถานท่ีตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กรมแพทยท์หารบก 
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                  9.3.3.3 ผลการตรวจร่างกาย ถือความเห็นและการช้ีขาดของกรรมการแพทยท่ี์ไดรั้บการ

แต่งตั้งข้ึนเพ่ือตรวจร่างกายผูส้มคัรสอบคดัเลือกเขา้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก เป็นการวินิจฉัยเด็ดขาด  

จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายท่ีผูส้มคัรไดรั้บการตรวจโรค หรือไดรั้บใบรับรองการตรวจโรคจาก    

ท่ีอ่ืน ผูผ้่านการตรวจร่างกาย ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายสมบูรณ์ตามเกณฑ์และไม่เป็นโรคตามท่ีก  าหนดไวใ้น

กฎหมายว่าดว้ยการรับราชการ และเป็นไปตามท่ีกองทพับกก าหนด 

        9.3.4 สอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณาตรวจสอบบุคลิกลกัษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย 

เชาวน์ปัญหา รวมทั้งคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ส าหรับการเป็นทหาร 

 

 

 10.1 เม่ือการสอบแต่ละขั้นตอนเสร็จส้ินแลว้ ทางราชการจะประกาศผลใหท้ราบทางเวบ็ไซดแ์ละปิด

ประกาศท่ี รร.ดย.ทบ. ดงัน้ี 

          - การประกาศผลการสอบความสามารถทางดนตรี 

          - การประกาศผลการสอบภาควิชาการ 

          - การประกาศผลขั้นสุดทา้ย 

 10.2 ผูส้มคัรควรมาฟังผลการสอบดว้ยตนเอง (พร้อมกบัน าบตัรประจ าตวัประชาชนมาดว้ย) และ

รายงานตวัต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัประกาศผลสอบ 

 10.3 การประกาศผลจะประกาศผลตามวนัเวลาท่ีก  าหนด (หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหท้ราบ) 

 10.4 กองดุริยางคท์หารบก จะเป็นผูพิ้จารณาช้ีขาดในการตดัสินเพ่ือคดัเลือก และจดับุคคลให้เขา้รับ

การศึกษา 

 ถา้ผูส้อบไม่ไดม้ารายงานตวัตามก าหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธ์ิในการสอบคดัเลือก และจะเรียก

บุคคลส ารองตามล าดบัท่ี ท่ีประกาศไวเ้ขา้ทดแทน 

 

 

 11.1 บุคคลท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จะต้องน าบิดามารดาหรือ

ผูป้กครองท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายมาท าหนงัสืออนุญาตให้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก และจะตอ้งน าผูรั้บ

รองค ้ าประกันมาท าสัญญาเพ่ือรับทราบ ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกล่าวไว้ในหนังสือสัญญาต่อหน้า

10. การประกาศผลการสอบคดัเลอืก 

11. การท าสัญญามอบตวัเข้าเป็นนกัเรียนดุริยางค์ทหารบก 
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คณะกรรมการท าสัญญาตามวนัและเวลาท่ีก  าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าผูน้ั้นสละสิทธ์ิในการเขา้เป็นนักเรียน

ดุริยางคท์หารบก 

 11.2 สถานท่ีท าสญัญา ณ โรงเรียนดุริยางคท์หารบก 

 11.3 คุณสมบติัของผูป้กครองและผูค้  ้าประกนั 

         11.3.1 ผูป้กครองตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

                    11.3.1.1 เป็นบุคคลท่ีประกอบอาชีพเป็นหลกัฐานซ่ึงทางราชการเช่ือถือ 

                    11.3.1.2 ไม่เป็นนกัศึกษา ภิกษุ สามเณร หรือนกับวชในศาสนาอ่ืน 

                    11.3.1.3 สามารถติดต่อกบัโรงเรียนดุริยางคท์หารบกไดโ้ดยสะดวก 

                    11.3.1.4 ผูป้กครองหน่ึงคนจะท าสญัญาเป็นผูป้กครองนกัเรียนได ้1 คน 

                    11.3.1.5 ผูป้กครองตอ้งไม่เป็นคู่สมรสของผูค้  ้าประกนั 

                    11.3.1.6 ในกรณีท่ีผูท้  าสญัญาในฐานะผูป้กครองซ่ึงมิใช่บิดามารดาจะตอ้งมีหนงัสือมอบ

อ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบิดาหรือมารดา มอบให้ท าสัญญาในฐานะผูป้กครองแทนบิดาหรือมารดา

ของนกัเรียน หรือหนงัสือรับรองการเป็นผูป้กครองจากทางราชการ 

                    11.3.1.7 ผูป้กครองตอ้งไดรี้บค ายอนยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สมรสให้ท านิติ

กรรมได ้

                    11.3.1.8 ผูป้กครองตอ้งยนิยอมการเขา้เป็นนกัเรียนดุริยางค์ทหารบก ยินยอมให้ผูส้มคัร

ท าสัญญากบักองดุริยางค์ทหารบกได ้และเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในระหว่างเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 

หรือเมือ่มีการละเมิดสญัญาภายหลงัจบการศึกษาแลว้ 

 

         11.3.2 ผูค้  ้าประกนัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

                    11.3.2.1 ตอ้งเป็นขา้ราชการทหารหรือต ารวจชั้นสญัญาบตัร ชั้นยศตั้งแต่ ร้อยตรี   เรือตรี 

เรืออากาศตรี หรือร้อยต ารวจตรี ข้ึนไป 

                    11.3.2.2 ขา้ราชการพลเรือนท่ีด ารงต าแหน่งระดบั 3 ข้ึนไป 

                    11.3.2.3 ผูค้  ้าประกนัหน่ึงคนจะท าสญัญาค ้าประกนันกัเรียนได ้1 คน 

                    11.3.2.4 ผูค้  ้าประกนัตอ้งไม่เป็นคู่สมรสของผูป้กครอง 

                    11.3.2.5 ผูค้  ้ าประกนัต้องได้รับค ายินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สมรสให้ท านิติ

กรรมได ้
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 11.4 เอกสารท่ีจะตอ้งเตรียมมาในวนัท าสญัญา 

         11.4.1 เอกสารส่วนตวัของนกัเรียน 

                    11.4.1.1 รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จ  านวน 2 รูป 

                    11.4.1.2 สูติบตัรตวัจริงหรือใบแทน พร้อมส าเนา 2 ชุด 

                    11.4.1.3 บตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบแทน พร้อมส าเนา 2 ชุด 

                                 11.4.1.4 ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นตวัจริงของนกัเรียนและของบิดามารดา พร้อมส าเนา 

2 ชุด 

                    11.4.1.5 ในกรณีท่ีบิดามารดาถึงแก่กรรมให้น ามรณบตัรมาแสดงแทน พร้อมส าเนา       

2 ชุด 

                    11.4.1.6 หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล (ถา้มี) พร้อมส าเนา 2 ชุด 

                         11.4.1.7 ประกาศนียบตัรหรือใบสุทธิท่ีแสดงคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา   

ปีท่ี 3 ตวัจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด 

                    11.4.1.8 ทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือหนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร พร้อม

ส าเนา 2 ชุด 

                    11.4.1.9 ในกรณีท่ีปู่ ยา่ หรือ ตายาย ไม่มีสัญชาติไทย ให้น าหลกัฐานอย่างใดอย่างหน่ึง

ต่อไปน้ีมาแสดง 

                                  11.4.1.9.1 สูติบตัรบิดามารดาของผูส้มคัร (ตวัจริงพร้อมส าเนา) 

                                  11.4.1.9.2 หนังสือรับรองท่ีออกให้โดยนายทะเบียนท้องท่ีของส านักงานเขต

หรือท่ีว่าการอ  าเภอหรือก่ิงอ  าเภอทอ้งท่ีท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในทอ้งท่ีนั้น รับรองว่าบิดามารดาของ

ผูส้มคัรมีสญัชาติไทยโดยก าเนิด (ตวัจริงพร้อมส าเนา) 

                                  11.4.1.9.3 ใบส าคัญแสดงการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (ทหาร

เกณฑ)์ อยา่งใดอยา่งหน่ึงของบิดาของผูส้มคัร 

         11.4.2 เอกสารของผูป้กครองและผูค้  ้าประกนั 

                    11.4.2.1 ทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นตวัจริงของผูป้กครองและผูค้  ้ าประกนั พร้อมส าเนา   

2 ชุด 

                    11.4.2.2 บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือพนักงาน หรือบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ียงัไม่

หมดอาย ุพร้อมส าเนา 2 ชุด 

                    11.4.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัของคู่สมรส จ านวน 2 ชุด 
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                    11.4.2.4 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยา่ จ  านวน 2 ชุด 

                    11.4.2.5 หนังสือแสดงความยินยอมในการท านิติกรรมของคู่สมรส (ตามแบบฟอร์ม

ตวัอยา่ง) 

                    11.4.2.6 เอกสารซ่ึงถ่ายจากเอกสารฉบบัจริง ใหเ้จา้ของเอกสารรับรองส าเนาถกูตอ้งทุกฉบบั 

 11.5 ค่าใชจ่้ายในวนัท าสญัญา 

         ผูท่ี้ไดท้  าสญัญามอบตวัเขา้เป็นนกัเรียนดุริยางคท์หารบกแลว้ ตอ้งน าเงินมาช าระ ดงัน้ี 

         11.5.1 ค่าประกนัของเสียหาย 1,000.- บาท 

         11.5.2 ค่าเคร่ืองใชส่้วนตวั  6,000.-  บาท 

         11.5.3 ค่าชุดกีฬา   1,000.- บาท 

         11.5.4 ค่าหนงัสือเรียน                        1,000.- บาท 

        11.5.5 ค่าบ ารุงหอ้งสมุด               1,000.-  บาท 

        11.5.6 ค่าอากรแสตมป์       40.- บาท 

 

 

 ในระหว่างท่ีเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ถา้มีเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไปน้ีเกิดข้ึน         

ใหน้บัเป็นเหตุท่ีท าใหพ้น้จากฐานะนกัเรียนดุริยางคท์หารบก 

 12.1 ขาดคุณสมบติัอย่างใดอย่างหน่ึงดงักล่าวมาแลว้ในข้อ 3. เวน้แต่ทางราชการจะพิจารณาเป็น

กรณีพิเศษ 

 12.2 ผูค้  ้าประกนัถอนการค ้ าประกนัหรือถึงแก่กรรม หรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบติัจนไม่

สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้ าประกันต่อไปได ้และทางราชการไดใ้ห้นักเรียนหาผูค้  ้ าประกนัใหม่ ถา้หาไม่ไดเ้กิน

ก าหนด 60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ใหน้กัเรียนทราบ ใหถื้อว่าหมดสภาพการเป็นนกัเรียนดุริยางคท์หารบก 

 12.3 ตอ้งโทษตามค าพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ความผิดในลกัษณะฐานลหุโทษ 

หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

 12.4 ประพฤติผดิต่อสญัญาท่ีท าไวก้บัโรงเรียนดุริยางคท์หารบก หรือประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

 12.5 สอบความรู้ไม่ไดต้ามเกณฑท่ี์ทางโรงเรียนก าหนดไว ้เวน้แต่จะไดพ้ิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 12.6 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์จะตอ้งพน้จากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

ตามท่ีทางราชการก าหนดไว ้

 

12. การพ้นจากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
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 ผูป้กครองและผูค้  ้าประกนัตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบและชดใชค่้าเสียหายให้แก่ทางราชการ ในกรณีท่ี

นกัเรียนในความปกครองจะตอ้งพน้จากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารบกในระหว่างศึกษา จะตอ้งชดใชเ้งิน

ใหแ้ก่กองทพับก ตามจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีกองทพับกใหใ้นขณะศึกษาอยูใ่นโรงเรียนดุริยางคท์หารบก 

 เมื่อเรียนจบหลกัสูตรท่ีทางราชการก าหนดไวแ้ลว้ จะตอ้งอยู่รับราชการในกองทพับกไม่น้อยกว่า    

2 เท่าของจ านวนปีท่ีศึกษา ถา้อยู่รับราชการไม่ครบก าหนดจะตอ้งชดใชเ้งินให้แก่กองทพับก จ านวนปีละ 

65,000.- บาท ของระยะเวลาท่ีรับราชการไม่ครบนั้น เศษของปีใหคิ้ดเป็น 1 ปี 

 

 ในกรณีนักเรียนท าสัญญามอบตวัและเร่ิมเขา้รับการศึกษาแลว้ หากประสงค์จะขอลาออกภายใน

หน่ึงเดือนหลงัเขา้รับการศึกษา ผูป้กครองไม่ต้องเสียค่าปรับ เน่ืองจากอยู่ในระยะท่ีเรียกบุคคลส ารองเข้า

ทดแทนได ้        

                                                                      

                                                                                    

                              

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. การชดใช้เงนิ 

14. การขอลาออกในช่วงเป็นนักเรียนใหม่ 

 ให้นักเรียนท าความเข้าใจค าช้ีแจงท่ีกล่าวมาน้ี หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดได้ท่ี โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 0-2245-9378 หรือ 0-2245-1457, 0-2245-3373  ต่อ  89530, 

89532, 89533, 89534 
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ผนวก 
 

ขนาดพกิดัของร่างกาย และบญัชีโรค หรือความผดิปกติหรือความพิการ 
ซ่ึงขดัต่อการเป็นนกัเรียนดุริยางค ์ประกอบระเบียบกองทพับก ว่าดว้ยโรงเรียนดุริยางคท์หารบก               

พ.ศ.2553 
 

1.ขนาดพกิดัของร่างกาย 

อาย ุ(ปี) 

ชาย หญิง 

หมายเหตุ ความขยายของอก (ซ.ม.) น ้าหนกั สูง น ้าหนกั สูง 

หายใจเขา้ หายใจออก (กก.) (ซม.) (กก.) (ซม.) 

15 75 72 42 152 41 148   

15 76 73 44 154 42 149 เกณฑน้ี์ 

17 77 74 46 156 43 150 เป็นอยา่งนอ้ย 

18 78 75 48 158 44 151   

 
2.มาตรฐานสดัส่วนร่างกายใชค่้าดชันีมวลกาย (BMI) เป็นเกณฑต์ามท่ีกรมยทุธศกึษาทหารบก ก  าหนด 
3.บญัชีโรค หรือความผดิปกติ หรือความพิการ ซ่ึงขดัต่อการเป็นนกัเรียนดุริยางค ์
     3.1 ร่างกายผดิปกติ หรือวกิลรูป หรือพิการ 
            3.1.1 หนา้ผดิรูปจนดูน่าเกลียดอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
                      3.1.1.1 อมัพาตท่ีหนา้ (Facial paralysis) 
                      3.1.1.2 เน้ือกระตุก (Tics) 
                      3.1.1.3 แผลเป็น หรือปานท่ีหนา้ มีเน้ือท่ีตั้งแต่ 1.5 ตารางน้ิวข้ึนไป หรือมีความยาวมากจน 
น่าเกลียด 
                      3.1.1.4 เน้ืองอก ท่ีหนา้มีขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางตั้งแต่ 5 ซ.ม.ข้ึนไป 
           3.1.2 ปากผดิรูปจนดูน่าเกลียด เช่นแหว่ง หือผดิรูปจนพดูไม่ชดั 
           3.1.3 ช่องปากผดิรูป หรือผดิปกติจนพดูไม่ชดั 
           3.1.4 ซอกคอ หรือ ศอก รักแร้ติดกนั 
           3.1.5 แขน หรือขา 
                     3.1.5.1 ยาวไม่เท่ากนั หรือผดิรูปจนมองเห็นไดช้ดั 
                     3.1.5.2 โคง้เขา้ หรือ ออก 
                     3.1.5.3 ลีบ หรือบิดเก 
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          3.1.6 มือ หรือเทา้ 
                     3.1.6.1 ลีบ หรือบิดเก 
                     3.1.6.2 เทา้ปุก 
          3.1.7 น้ิวมือ หรือน้ิวเทา้ 
                    3.1.7.1 บิดเก และท างานไม่ถนดั 
                    3.1.7.2 ดว้นถึงโคนเลบ็ 
                    3.1.7.3 มีจ  านวนเกินกว่า หรือนอ้ยกว่าปกติ 
                    3.1.7.4 ช่องระหว่างน้ิว หรือน้ิวเทา้ติดกนั 
          3.1.8 คนเผอืก 
     3.2 กระดกู หรือกลา้มเน้ือ 
          3.2.1 ขอ้ติด (Ankylosis) หรือหลวมหลุดง่าย 
          3.2.2 ขอ้อกัเสบจนกระดกูเปล่ียนรูป 
          3.2.3 คอเอียง หรือแข็งท่ือจากกระดกู หรือกลา้มเน้ือพิการ 
          3.2.4 กระดกูสนัหลงัคด หรือโก่ง หรือแอ่นจนเห็นไดช้ดั 
          3.2.5 กระดกูอกัเสบ (Osteomyelitis) 
          3.2.6 กลา้มเน้ือเห่ียวลีบ หรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) 
     3.3 ผวิหนงั 
          3.3.1 โรคผวิหนงัเร้ือรังซ่ึงยากต่อการรักษา หรือเป็นท่ีน่ารังเกียจ 
          3.3.2 แผลเป็น ไฝ ปานท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกายมีขนาดตั้ง 1.5 น้ิว x 1.5 น้ิวข้ึนไป หรือมากจนด ู
น่าเกลียด 
          3.3.3 มีรอยสกับนส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
          3.3.4 เน้ืองอกเลก็ๆ เป้นปุ่มๆ ท่ีผวิหนงัของร่างกาย 
          3.3.5 ฝังมุก 
    3.4 ตา 
          3.4.1 สายตาผดิปกติ แมเ้พียงขา้งเดียวโดยท่ีแกไ้ขใหเ้ป็น Spherical Equivalent แลว้ เกินกว่า 1.5    
ไดออปเตอร์ Spherical Equivalent นั้นมีความหมายว่าในการตรวจสอบสายตานั้น ถือ  สายตาสั้นหรือยาว
เป็นส าคญั ถา้มีสายตาเอียงร่วมดว้ยจะแกส้ายตาเอียงนั้นใหเ้ป็นสายตาสั้นหรือยาว คือท าใหเ้ป็น Spherical 
Equivalent ถา้แกส้ายตาสั้นหรือยาวนั้นมากกว่า 1.5 ไดออปเตอร์ ก็ถือว่าไม่สามารถ เป็นนกัเรียนดุริยางค์
ทหารบกได ้
          3.4.2 บอดสี 
          3.4.3 ตาเหล่(Squint) จนปรากฏชดั 
          3.4.4 ลกูตาสั้น (Nystagmus) 
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          3.4.5 แกว้ตาขุ่น (Cataract) 
          3.4.6 กระจกตาขุ่น (Opacity of Cornea) 
          3.4.7 กระจกตาอกัเสบเร้ือรัง (Chronic Interstitial Keratitis) 
          3.4.8 หนงัตาแหว่งจนเสียรูป 
          3.4.9 หนงัตาตก 
          3.4.10 หนงัตามว้นเขา้ (Entropion) หรือหนงัตามว้นออก 
          3.4.11 ช่องหนงัตา (Palpebral Fissure) กวา้งไม่เท่ากนัจนดนู่าเกลียด 
          3.4.12 ตอ้หิน 
    3.5 หู คอ จมกู 
          3.5.1 ใบหูผดิรูป หรือผดิขนาดจนปรากฏชดั 
          3.5.2 ช่องหูมีหนองเร้ือรัง 
          3.5.3 แกว้หูทะลุ 
          3.5.4 การไดย้นิเสียงผดิปกติ 
          3.5.5 โรค หรือความพิการใดๆ ท่ีท าใหไ้ดย้นิเสียงผดิปกติ 
          3.5.6 เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพดูไม่ชดั 
          3.5.7 จมกูผดิรูปจนดนู่าเกลียด เช่นบ้ี หรือแหว่ง 
          3.5.8 ริดสีดวงจมกู (Nasal Polyp) 
          3.5.9 ต่อมทอมซิลอกัเสบร้ือรัง และโตมาก (ในวนัตรวจเพ่ือเขา้เป็นนกัเรียนดุริยางค)์ 
          3.5.10 พดูติดอ่าง 
     3.6 ฟัน 
          3.6.1 มีฟันเค้ียวอาหารไดไ้ม่ครบตามหลกัเกณฑ ์คือก าหนดฟันกราม (Molas) และฟันกรามนอ้ย
(Premolars) อยา่งนอ้ยขา้งบน 6 ซ่ี และขา้งล่าง 6 ซ่ี ฟันหนา้ (Incisors and Canines)ขา้งบน 4 ซ่ี ขา้งล่าง 4 ซ่ี  
ฟันท่ีถอนไปแลว้หากไดรั้บการใส่เรียบร้อยมัน่คง หรือดว้ยวิธีท าสะพาน (Bridge) จึงใหน้บัเป็นจ านวนซ่ีได ้
ฟันตามจ านวนดงักล่าวขา้งตน้นั้น จะตอ้งไม่มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
                   3.6.1.1 ฟันท่ีเป็นรูผท่ีุไม่ไดรั้บการอุด หรือุดดว้ยวตัถุไม่ถาวร 
                   3.6.1.2 ฟันท่ีอุด หรือท าครอบไม่เรียบร้อย 
                   3.6.1.3 ฟันน ้ านม 
                   3.6.1.4 ฟันตาย เวน้แต่คลองประสาทไดรั้บการอุดท่ีถกูตอ้ง 
                   3.6.1.5 ฟันยาวผดิปกติ หรือข้ึนผดิท่ี หรือเก จนไม่สามารถท่ีจะจดัใหส้บกนัไดก้บัฟันธรรมดา 
หรือฟันปลอม 
                   3.6.1.6 มีการท าลายอยา่งรุนแรงของอวยัวะท่ีรองรับ เช่นกระดกู เหงือก เยือ่หุม้รากฟัน 
          3.6.2 มีช่องว่างระหว่างฟันหนา้ห่างจนดนู่าเกลียด 
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          3.6.3 การสบของฟันท่ีผดิปกติอยา่งมากจนท าใหใ้บหนา้ผดิไป หรือการเค้ียวอาหารธรรมดาไม่ไดผ้ล 
          3.6.4 ถุงน ้ า (Cysts) การอกัเสบท่ีเร้ือรัง โรคเหงือกอกัเสบอยา่งรุนแรง หรือพยาธิสภาพอ่ืน ๆ ในปาก 
เช่น ฟันคุด ฟันท่ียงัไม่ข้ึน หรือฟันท่ีข้ึนผดิท่ี ซ่ึงสภาพการเช่นน้ี อาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่ออวยัวะ ขา้งเคียง 
หรือสุขภาพของผูส้มคัร 
    3.7 หวัใจ และหลอดเลือด 
         3.7.1 หวัใจพิการแต่ก  าเนิด (Congenital heart diseases) 
         3.7.2 ล้ินหวัใจพิการ  
         3.7.3 หวัใจวาย และมีเลือดคัง่ (Congestive heart failure) 
         3.7.4 หวัใจเตน้เร็วกว่า 100 คร้ังต่อนาที หรือชา้กว่า 50 คร้ังต่อนาที  
         3.7.5 อนิวริซึม (Aneurysm of Aorta) ของหลอดเลือดใหญ่  
         3.7.6 หลอดเลือดด าขอด ท่ีขา หรือ แขน ซ่ึงเป็นมากจนเห็นไดช้ดั  
   3.8 ระบบหายใจ  
        3.8.1 วณัโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
        3.8.2 หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง (Chronic-bronchitis) 
        3.8.3 หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 
        3.8.4 หืดหลอดลม 
        3.8.5 มีน ้ าหรือมีหนอง หรือลมในช่องเยือ่หุม้ปอด  
        3.8.6 หลอดลมอกัเสบ ซ่ึงก าลงัปรากฏอาการฟังไดช้ดัเจน  
   3.9 ระบบทางเดินอาหาร  
        3.9.1 ตบัแข็ง (Cirrhosis of liver) 
        3.9.2 ฝีท่ีตบั (Abscess of liver) 
        3.9.3 ดีซ่าน (Jaundice) 
        3.9.4 ริดสีดวงทวารหนกัท่ีเห็นชดัเจน 
        3.9.5 ฝีคณัฑสูตร (Peroanal Abscess) 
        3.9.6 ไสเ้ล่ือน 
   3.10 ระบบทางเดินปัสสาวะ อวยัวะสืบพนัธุ ์รวมทั้งกามโรค 
        3.10.1 ไต อกัเสบเร้ือรัง 
        3.10.2 ไตพองเป็นถุงน ้ า 
        3.10.3 ไตพองเป็นถุงหนอง 
        3.10.4 น่ิวในไต จนท าใหไ้ตเส่ือมสมรรถภาพอยา่งถาวร (Renal Calculalus with Permanant 
Impairment or Renal Function) 
        3.10.5 กล่อนน ้ า (Hydrocele) 



24 

 

        3.10.6 หลอดเลือดด าขอดท่ีถุงอณัฑะ (Varicocele) 
        3.10.7 กระเทย (Hermaphrodism) 
        3.10.8 กามโรคท่ีปรากฏอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
   3.11  ระบบประสาท 
        3.11.1 โรคจิต (Psychosis) 
        3.11.2 อมัพาต หรือการเคล่ือนไหวผดิปกติ  
        3.11.3 โรคลมชกั ( Epilepsy) 
        3.11.4 ปัญญาอ่อน (Mental Deficiency) 
        3.11.5 ใบ ้
 3.12 ระบบต่อมไร้ท่อ 
        3.12.1 โรคคอพอก (Simple goitre) 
        3.12.2 ธยัโรทอกซิโคซิส (Thyrotoxicosis) 
        3.12.3  มิกซิเดมา (Myxedema) 
        3.12.4 เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
        3.12.5 โรคอว้นพี (Obesity) 
  3.13 โรคของเลือดและอวยัวะก่อก าเนิดเลือด (Diseases of blood and blood forming organs) ผดิปกติอยา่ง
ถาวร และอาจเป็นอนัตราย  
 3.14 โรคติดเช้ือหรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and Parasitic diseases)  
        3.14.1 โรคเร้ือน (Leprosy) 
        3.14.2 โรคเทา้ชา้งท่ีปรากฏอาการ 
        3.14.3 วณัโรคของอวยัวะอ่ืน 
        3.14.4 โรคคุดทะราด หรือรองพ้ืน (Yaws) 
        3.14.5 โรคติดต่ออนัตราย  
   3.15 เน้ืองอก (Neoplasm) 
        3.15.1 เน้ืองอกไม่ร้าย (Benign Neophas) ท่ีมีขนาดใหญ่  
        3.15.2 เน้ืองอกร้ายไม่ว่าจะเป็นแก่อวยัวะใด (Malignant neoplasm) 
   3.16 โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
   3.17 โรคหรือความพิการใด ๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไว ้แต่คณะกรรมการแพทยเ์ห็นว่าไม่สมควรรับเป็นนกัเรียน
ดุริยางคท์หารบก 
   3.18 โรคเอดส์ 
 
 



25 

 

ผนวก   ก 
หนังสือรับรองการปฏิบัตริาชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวคูีณ 

ท่ี...............................................                            ช่ือหน่วย......................................................................... 
     วนัท่ี..................เดือน................................พ.ศ......................... 

เร่ือง การรับรองการปฏิบติัราชการ 

เรียน ประธานกรรมการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเขา้เป็นนกัเรียนดุริยางคท์หารบก 

                      ดว้ย...........................................................................ประเภท...................................................... 
สงักดั...................................................มีภูมิล  าเนาอยูบ่า้นเลขท่ี..........................................หมู่ท่ี....................... 
ถนน...............................ต  าบล.................................อ  าเภอ...............................จงัหวดั..................................... 
ไดย้ืน่ค  าร้องขอใหต้รวจสอบประวติักบัขอใหรั้บรองการปฏิบติัราชการทพัฉุกเฉิน และราชการทวคีูณของ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
จึงขอรับรองว่า.....................................................ไดเ้คยปฏิบติัราชการทพัฉุกเฉิน และราชการทวคีูณ ดงัน้ี 
                      1. ................................................................................................................................................. 
                      2. ................................................................................................................................................. 
                      3. ................................................................................................................................................. 
กบัไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติคือ 
                      1. ................................................................................................................................................. 
                      2. ................................................................................................................................................. 
                      3. ................................................................................................................................................. 
รับรองถกูตอ้ง     (ลงช่ือ)............................................................................. 
(ลงช่ือ)................................................................ ต าแหน่ง........................................................................... 
                  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบประวติั 
หมายเหตุ หนงัสือรับรองน้ีขอไดท่ี้ 
  1. หน่วยตน้สงักดัของขา้ราชการผูน้ั้น 
  2. กรมสารบรรณทหารบก 
  3. กองเสมียนตรา กรมก าลงัพล กองทพัเรือ 
  4. กองบริการก าลงัพล กรมก าลงัพล กองทพัอากาศ 
  5. กรมสารบรรณทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
  6. แผนกประวติั ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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ก าหนดการรับสมคัรและคดัเลือกบุคคลพลเรือน 
เขา้เป็น นดย.ทบ. ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
ล าดบั รายการปฏิบติั วนั-เวลา สถานท่ี หมายเหตุ 

1 ประกาศประชาสมัพนัธ ์ 2 ม.ค. 56 - 3 ก.พ. 56 
อินเทอร์เน็ต 
รร.ดย.ทบ. 

 

2 รับสมคัรผา่น WEBSITE 4 ก.พ. 56 - 15 ก.พ. 56 
อินเทอร์เน็ต  
รร.ดย.ทบ. 

 

3 ผูส้มคัรช าระเงินผา่นธนาคารกรุงไทย 4 ก.พ. 56 - 17 ก.พ. 56 ธนาคารกรุงไทย  

4 
ประกาศรายช่ือและวนัเวลาผูมี้สิทธ์ิ 
ทดสอบความสามารถทางดนตรี 

26 ก.พ. 56 - 3 มี.ค. 56 
อินเทอร์เน็ต  
รร.ดย.ทบ. 

 

5 ทดสอบความสามารถทางดนตรี 
4 - 8 มี.ค. 56 
11 - 15 มี.ค. 56 

รร.ดย.ทบ. 
 

6 
ประกาศผลสอบทดสอบความสามารถ 

ทางดนตรี 
 

21 มี.ค. 56 
อินเทอร์เน็ต 
รร.ดย.ทบ. 

 

7 สอบภาควิชาการ 25 มี.ค. 56 รร.ดย.ทบ.  

8 ประกาศผลสอบภาควิชาการ 1 เม.ย. 56 
อินเทอร์เน็ต  
รร.ดย.ทบ. 

 

9 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 เม.ย. 56 
รร.ดย.ทบ. 

สนามกีฬากองทพับก 
 

10 ตรวจร่างกาย 5 เม.ย. 56 
รร.ดย.ทบ. 
รพ.รร.๖ 

 

11 สอบสมัภาษณ์ 11 - 12 เม.ย. 56 รร.ดย.ทบ.  

12 ประกาศผลรอบสุดทา้ย 19 เม.ษ. 56 
อินเทอร์เน็ต  
รร.ดย.ทบ. 

 

13 
บุคคลท าสญัญาเขา้เป็น 
นกัเรียนดุริยางคท์หารบก 

22 เม.ย. 56 รร.ดย.ทบ. 
 

14 บุคคลอะไหล่ท าสญัญาเขา้เป็น 
นกัเรียนดุริยางคท์หารบก 

25 เม.ย. 56 รร.ดย.ทบ. 
 

15 เปิดการศกึษา 1 พ.ค. 56 รร.ดย.ทบ.  
 


