สารบัญ
- คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
- หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร
- หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิม่
- การรับสมัคร
- วิธีปฏิบัติในการสมัคร
- การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ
- การสอบรอบแรก
- การสอบรอบสอง
- การหมดสิทธิ์
- บุคคลสารอง
- การทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
- การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
- หลักสูตรการศึกษา
- สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
- การติดต่อสอบถาม
- ผนวก ก ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายและ
โรคหรือความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
- ผนวก ข แบบหนังสือรับรอง
- ผนวก ค รายงานขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
- ผนวก ง หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน
- ผนวก จ หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
- ผนวก ฉ ตัวอย่างใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
- ผนวก ช แผนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศ

หน้า
๑
๒
๓
๓
๓
๔
๔
๖
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ตารางกาหนดการปฏิบัติในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ปี ๒๕๖๕
รายการปฏิบัติ
ประกาศรับสมัครทาง
Internet/สื่อ อื่นๆ
สมัครทาง Internet
สิ้นสุดการชาระเงินค่าสมัคร
ประกาศผลผู้มสี ิทธิ์สอบ
ภาคปฏิบตั ิและภาคทฤษฎี
สอบภาคปฏิบัติ
สอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎี
ตรวจร่างกาย/สอบวิภาววิสยั

วัน-เวลา
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔
ถึงวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔
ถึงวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๕
วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๕
วันที่ ๒-๔ ก.พ.๖๕
วันที่ ๗-๑๑ ก.พ.๖๕

Internet/
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารอากาศ
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารอากาศ
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารอากาศ

วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕
เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐

โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
และศูนย์ทดสอบบุคคล
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ทดสอบร่างกายพลศึกษา

วันที่ ๑ มี.ค.๖๕

สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒ มี.ค.๖๕

ประกาศผลรอบสุดท้าย

๒๓ - ๒๕ มี.ค.๖๕

ผู้สอบได้ตัวจริงทาสัญญา

๑ เม.ย.๖๕
เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐
๔ เม.ย.๖๕
เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐
วันที่ ๒ พ.ค.๖๕

รายงานตัวเข้าเป็น
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

ผ่านธนาคาร

วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๕
(๑๓๐๐ - ๑๖๐๐)
วันที่ ๒๓-๒๕ ก.พ.๖๕

เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐

ผู้สอบได้ตัวสารองทาสัญญา

สถานที่
Internet/
สื่อ อื่นๆ
Internet

Internet/
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารอากาศ

หมายเหตุ
- www.rtafband.com
- https://rtafband.thaijobjob.com
- www.rtafband.com
- https://rtafband.thaijobjob.com
- ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
“รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารอากาศ”
- ตรวจสอบผลทาง www.rtafband.com
และโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
- ผู้สมัครพร้อมที่สนามสอบเพื่อรายงาน
ตัวและส่งเอกสารตามที่ประกาศ
(รอบเช้า ๐๗๐๐, รอบบ่าย ๑๒๐๐)
- ผู้สมัครไปพร้อมสถานทีส่ อบเวลา ๑๒๐๐
- ส่งเอกสารเพิม่ เติม (หากมี)
- https://rtafband.thaijobjob.com
และโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

- ให้ผู้สมัครพร้อมที่โรงเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศ เวลา ๐๗๐๐
- เงินค่าตรวจร่างกายคนละ ๙๑๐ บาท
- ดินสอ 2B ,ยางลบ และเงินค่าสอบ
วิภาววิสัยคนละ ๑๐๐ บาท
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารอากาศ - ให้ผู้สมัครพร้อมที่โรงเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศ เวลา ๐๗๐๐
- เตรียมชุดกีฬา และรองเท้าผ้าใบ
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารอากาศ - ให้ผู้สมัครพร้อมที่โรงเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศ เวลา ๐๗๐๐
Internet/
- https://rtafband.thaijobjob.com
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารอากาศ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
- ผู้ที่สอบได้ตัวจริงและผูส้ อบได้สารอง
ลงชื่อรับทราบด้วยตนเอง พ้นกาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์
กองดุริยางค์ทหารอากาศ - ให้ทาสัญญาตามวัน เวลาที่กาหนด
พ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
กองดุริยางค์ทหารอากาศ - ในกรณีที่มีผสู้ อบได้ตัวจริงสละสิทธิ์
กองดุริยางค์ทหารอากาศ

- หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

-๑-

ระเบียบการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเรือน
เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจาปี ๒๕๖๕
โรงเรี ย นดุ ริ ย างค์ ท หารอากาศ มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รและสอบคั ด เลื อ กบุ ค คล
พลเรื อนเข้าเป็ นนั กเรี ย นดุริ ยางค์ทหารอากาศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ มีรายละเอียดดังนี้

๑. คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลพลเรื อ นเข้ า เป็ น นั ก เรี ย น
ดุริยางค์ทหารอากาศ
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
๑.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และ
มี พื้ น ฐานความรู้ ท างด้ า นวิ ช าการดนตรี ใ นภาควิ ช าทฤษฎี ด นตรี เ บื้ อ งต้ น และสามารถปฏิ บั ติ
เครื่องดนตรีได้ เป็นอย่างดี โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ มีสิทธิ์สอบ
ภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีและข้อเขียน และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี
และข้อเขียน
๑.๒ เป็นชาย เครื่องดนตรีที่เปิดรับประกอบด้วย
๑.๒.๑ Flute
๑.๒.๒ Clarinet
๑.๒.๓ Oboe
๑.๒.๔ Bassoon
๑.๒.๕ Alto Saxophone
๑.๒.๖ Tenor Saxophone
๑.๒.๗ Trumpet
๑.๒.๘ Horn
๑.๒.๙ Trombone
๑.๒.๑๐ Euphonium
๑.๒.๑๑ Tuba
๑.๒.๑๒ Percussion
๑.๓ เป็นชายหรือหญิง เครื่องดนตรีที่เปิดรับประกอบด้วย
๑.๓.๑ Violin
๑.๓.๒ Viola

-๒๑.๓.๓ Cello
๑.๓.๔ Double Bass
๑.๓.๕ Keyboard
๑.๔ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ คือปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด )
สาหรับในปี ๒๕๖๓ นี้ ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ เท่านั้น
๑.๕ เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสามี ไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม มีสัญชาติไทย
และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด (เกิดในประเทศไทย) แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร,
นายตารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารชั้นประทวน, นายตารวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดย
กาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้ (แต่ ณ วันที่สมัครต้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติ
ไทยแล้ว)
๑.๖ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งจิตใจและ
ร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และมีความสูงเป็นชาย
ไม่ต่ากว่า ๑๕๕ เซนติเมตร เป็นหญิงไม่ต่ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาล
ว่าได้กระทาความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๑.๘ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมและไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ หรือ
สารเสพติดที่เป็น อันตรายต่อสุ ขภาพ มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นผู้ซึ่งมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
๑.๙ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
๑.๑๑ เป็นผู้ไม่มีรอยสักใด ๆ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและต้องไม่เจาะหู
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากกระทาความผิด

๒. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
๒.๑ ใบประกาศนี ย บั ตรหรื อใบสุ ทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ตามหลั กสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษารับรอง
วิทยฐานะ หรือเทียบเท่า
๒.๒ รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครขนาด ๑.๕ นิ้ว (๓ x ๔ เซนติเมตร) แสดงหน้าตรงไม่สวมหมวก
ไม่ติดกระดาษแข็ง ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน จานวน ๓ รูป
๒.๓ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัครและของบิดา-มารดา เพื่อแสดงสัญชาติของผู้สมัคร
และของบิดา-มารดา ผู้ให้กาเนิด ซึ่งคัดไว้ไม่เกิน ๓ เดือน หากผู้สมัครที่บิดา-มารดาที่มีนามสกุล หรือ
นามสกุล ไม่ตรงกัน กับ ในทะเบี ย นบ้ าน และ/หรือ นามสกุล ของบิดา-มารดา แสดงว่าน่าจะเป็น
นามสกุลของชาวต่างประเทศ ต้องนาหลักฐานทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดา-มารดา
และ/หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดมาแสดงประกอบด้วย

-๓๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
ภายหลัง)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
สาเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางดนตรีจากโรงเรียนหรือสถาบัน (ถ้ามี)
สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (สด.๙) หรือใบแทน (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ทางราชการจะไม่รับพิจารณาผู้ที่นามายื่น

๓. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม
๓.๑ ส าเนาหลั ก ฐานแสดงว่ า เป็ น บุ ต รของทหาร ข้ า ราชการ หรื อ ลู ก จ้ า ง สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม ซึ่งได้กระทาหน้าที่ในระหว่างที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปราม
การจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ์ได้นับเวลา
ราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จข้าราชการ (เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวม
ทั้งสิ้น)
๓ . ๒ ส า เ น า ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง ว่ า เ ป็ น บุ ต ร ข อ ง ท ห า ร ข้ า ร า ช ก า ร ห รื อ ลู ก จ้ า ง
สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ
ถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้นซึ่งได้รับ
บาเหน็จบานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินทาขวัญตาม
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ท าขวั ญ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า ง หรื อ บุ ต รของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ ของคะแนน
รวมทั้งสิ้น)
๓.๓ ส าเนาหลั ก ฐานการฝึ ก วิ ช าทหาร (รด.) ของหน่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน
กระทรวงกลาโหม (เพิ่มให้ ๓ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น)
การพิจารณาให้สิทธิ์พิเศษตามหลักฐานดังกล่าวข้างต้น (แบบตามผนวก ค) ปฏิบัติตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๕๓ และเอกสารตามข้อ ๓ นี้ จะต้องมีสาเนาถ่าย
เอกสารอย่างละ ๑ ชุด และจะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร ทางราชการจะไม่พิจารณาสิทธิ์ พิเศษ
หรือเพิ่มคะแนนให้กับผู้มายื่นภายหลัง

๔. การรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยจะต้องนาหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ ๒ และ
ข้อ ๓ (ถ้ามี) มายื่นในวันสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี

๕. วิธีปฏิบัติในการสมัคร
๕.๑ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งอ่ า นระเบี ย บการ และวิ ธี ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลพลเรื อ นเข้ า เป็ น
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ให้เข้าใจชัดเจน ตรวจหลักฐานต่าง ๆ ว่าครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ และความสะดวกของผู้ ส มัค รการกรอกข้ อมู ล ในใบสมัค รจะต้อ งตรวจทานให้ ถูก ต้อ ง

-๔สมบู ร ณ์ ก่ อ นที่ จ ะยื น ยั น การส่ ง ใบสมั ค ร เพราะผู้ ส มั ค รจะไม่ ส ามารถกลั บ มาแก้ ไ ขข้ อ มู ล ได้ อี ก
หากข้อมูล ผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
๕.๒ กรอกข้ อ มู ล ใบสมั ค รออนไลน์ ไ ด้ ที่ https://rtafband.thaijobjob.com ในช่ อ งที่
กาหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ให้เรียบร้อย
๕.๓ พิมพ์แบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัคร และโน้ตเพลงที่จะใช้สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี
๕.๔ โอนเงินค่าสมัครทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา คนละ ๓๕๐ บาท ตามเวลาที่กาหนด
(ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท, ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน ๓๐ บาท, ค่าบริการ SMS ๒๐ บาท)
๕.๕ คณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบภาควิ ช าปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี แ ละข้ อ เขี ย น
จะพิจารณาและรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบได้ ตามเวลาที่กาหนด
๕.๖ ผู้ ส มัครจะได้รั บบั ตรประจ าตัว ผู้ ส มัครสอบเมื่อผ่ านการคัดเลือกและประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีและข้อเขียนเท่านั้น
๕.๗ ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ เมื่อทาการสอบ
การตรวจร่างกาย หรือติดต่อเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกทุกครั้ง และจะต้องเก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึง
วันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หากผู้สมัครไม่นาบัตรประจาตัวผู้สมัครมาแสดงต่อคณะกรรมการ
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ
๕.๘ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และแผนผังห้องสอบให้เข้าใจ หากสงสัย
ให้สอบถามเจ้าหน้าที่
๕.๙ ในกรณี ท าบั ตรประจ าตั ว สอบสู ญหาย ให้ รีบ แจ้ งต่ อเจ้ าหน้า ที่ข องโรงเรี ยนดุริ ยางค์
ทหารอากาศ เพื่อขอทาบัตรใหม่
หมายเหตุ ๑. ผูส้ มัครสอบสามารถสมัคร ออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๒. ผูส้ มัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
ประกาศ รับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง หากมี
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนามายื่นในภายหลัง
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผูส้ มัครสอบเป็นผู้ขาด คุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้กับผู้สมัคร
๓. ควรแต่งกายสุภาพและสวมหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง เมื่อมาติดต่อกับหน่วยราชการ

๖. การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ
การสอบคัดเลือกจะแบ่งการสอบเป็น ๒ รอบ ตามลาดับดังนี้
๖.๑ การสอบรอบแรก
๖.๑.๑ สอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี (๕๐ คะแนน)
การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตามที่ผู้สมัครถนัดอย่างน้อย ๑ อย่าง และต้องทา
การทดสอบดังนี้
๖.๑.๑.๑ ไล่บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์เครื่องหมายตั้งบันได (Key signature)
ไม่เกิน ๔ แฟลต และ ๔ ชาร์ป พร้อมทั้งกระจายคอร์ด ความเร็ว = ๑๐๐ ตามตัวอย่าง (๖ คะแนน)

-๕๖.๑.๑.๒ บทเพลงเลือก ๑ เพลง (ผู้สมัครสามารถเลือกเพลงที่ตนเองถนัดมาได้)
ลักษณะบทเพลงบรรเลงเดี่ยว ความยาวของบทเพลง ไม่ต่ากว่า ๓๒ ห้อง ผู้สมัครสามารถนาเครื่อง
ดนตรีมาเอง หรือใช้เครื่องดนตรีของทางกองดุริยางค์ทหารอากาศ (๑๕ คะแนน)
๖.๑.๑.๓ เพลงบังคับ ๑ เพลงตามเครื่องดนตรีที่สมัครสอบ ดาวน์โหลดได้จาก
https://rtafband. thaijobjob.com (๑๕ คะแนน)
๖.๑.๑.๔ Sight Reading (๕ คะแนน)
๖.๑.๑.๕ การทดสอบโสตประสาทเป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานให้ผู้สมัครฟังเสียง
จากเครื่องดนตรี แล้วปรบมือตามหรือร้องตามเสียงที่ได้ยิน (๕ คะแนน)
๖.๑.๑.๖ ทักษะเสริม หรือ ความสามารถพิเศษ (๔ คะแนน)
๖.๑.๑.๗ การปฏิบัติในการสอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี
๖.๑.๑.๗.๑ ผู้สมัครต้องมาตามเวลาที่เจ้าหน้าที่กาหนด ผู้ใดไม่มาเข้า
สอบถือว่าสละสิทธิ์
๖.๑.๑.๗.๒ ผู้สมัครจะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัครต่อ
คณะกรรมการสอบ และเข้าสอบเรียงตามลาดับที่กาหนด
๖.๑.๑.๗.๓ ผู้สมัครทุกคนต้องแต่งกายชุด เครื่องแบบนักเรียน หรือ
ชุดสุภาพเรียบร้อย (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างศึกษา) ห้ามใส่ชุดกีฬา
๖.๑.๑.๗.๔ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
๖.๑.๑.๘ ขั้นตอนการสอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี และข้อห้ามต่างๆ
๖.๑.๑.๘.๑ การรายงานตัว ในวันสอบภาควิช าปฏิบัติเครื่องดนตรี
ผู้สมัคร จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่กาหนด ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โดย
แบ่งเวลา รับรายงานตัวเป็น ๒ รอบ ดังนี้ รอบเช้า เวลา ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ (สาหรับผู้ที่เข้ารับการ
ทดสอบความสามารถ ทางดนตรีในช่วงเช้า เวลา ๐๘๐๐- ๑๒๐๐) รอบบ่าย เวลา ๑๒๐๐ – ๑๓๐๐
(สาหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบความสามารถ ทางดนตรีในช่วงบ่าย เวลา ๑๓๐๐ – ๑๔๐๐)
๖.๑.๑.๘.๒ เจ้าหน้าที่จะนาตัวผู้สมัครเข้าห้องสอบฯ เมื่อเจ้าหน้าที่
ปล่อยตัวให้เข้าห้องสอบฯ ให้ผู้สอบ เดินเข้าประจาจุด รายงานตัว (บริเวณกลางห้องทดสอบฯ)
ต่อหน้าคณะกรรมการ และรายงานตัวต่อคณะกรรมการดังนี้ กระผม ชื่อ ........ นามสกุล ........
ปฏิบัติเครื่องดนตรี (ชื่อเครื่องดนตรี) มาจาก (ชื่อโรงเรียน และจังหวัด) หมายเลขประจาตัวสอบ .......
ขออนุญาตเข้าทดสอบความสามารถทางดนตรีครับ
๖.๑.๑.๘.๓ การ Warm-up ในวันทดสอบความสามารถทางดนตรี
สามารถ Warm-up ในห้องทดสอบความสามารถทางดนตรีได้เป็นระยะเวลา 1 นาที และเริ่มทาการ
ทดสอบตามลาดับ
๖.๑.๑.๘.๔ ห้ามนาอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆ เช่น โทรศัพท์, Tuner,
Computer, เครื่องเล่น Tape CD mp3/mp4, พจนานุกรมอิเลคโทรนิค, หรืออื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ
ในการสื่อสาร บันทึก และคานวณ เข้าห้องทดสอบความสามารถทางดนตรี (กระเป๋าหรือสิ่งของอื่นๆ
ให้นาไว้นอกห้องทดสอบฯ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่)

-๖๖.๑.๑.๘.๕ เสร็จสิ้น การสอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี ผู้สมัคร
สามารถเดินทางกลับได้ทันที
๖.๑.๒ สอบภาคข้อเขียน (๓๐ คะแนน)
๖.๑.๒.๑ สอบในวิชาทฤษฎีดนตรี และภาษาอังกฤษ
๖.๑.๒.๒ การปฏิบัติในการสอบและข้อห้ามต่าง ๆ
๖.๑.๒.๒.๑ ผู้ไปสอบช้ากว่ากาหนดเวลาเกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์
เข้าห้องสอบ
๖.๑.๒.๒.๒ วางบั ต รประจ าตั ว สอบไว้ บ นโต๊ ะ สอบ ถ้ า บั ต รหาย
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการคุมสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ
๖.๑.๒.๒.๓ ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์การคานวณ และเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
๖.๑.๒.๒.๔ ห้ามเขียนชื่อหรือทาเครื่องหมายอื่นใดลงในปัญหาสอบ
๖.๑.๒.๒.๕ ระวังอย่าให้กระดาษคาตอบมีรอยยับและสกปรก
๖.๑.๒.๒.๖ ห้ามเปิดปัญหาสอบ จนกว่าจะได้รับคาสั่ง
๖.๑.๒.๒.๗ ห้ ามพูดคุย หรือปรึกษากัน หากสงสั ยให้ยกมือขึ้นและ
ถามกรรมการเท่านั้น
๖.๑.๒.๒.๘ ห้ามออกนอกห้องสอบก่อนเวลา ๑ ชั่วโมง หลังจากเข้า
ห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
๖.๑.๒.๒.๙ ห้ามนาปัญหาสอบออกนอกห้องสอบเด็ดขาด
๖.๑.๓ การประกาศผลสอบรอบแรก
จ ะ ป ร ะ ก า ศ ผ ล ส อ บ เ รี ย ง ต า ม ห ม า ย เ ล ข ส มั ค ร ส อ บ ผ่ า น Internet;
https://rtafband.thaijobjob.com และการปิดประกาศหน้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศให้
ผู้สมัครลงชื่อรับทราบด้วยตนเองตามวัน เวลาที่กาหนดผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด จะเป็นผู้ที่มี
สิทธิ์สอบในรอบต่อไป
๖.๒ การสอบรอบสอง
๖.๒.๑ การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
เป็นการสอบเพื่อวัดและประเมินความสามารถในประสบการณ์การฝึกฝนตนเอง
ที่ได้รับหรือสั่งสมไว้จนเกิดเป็นทักษะพิเศษเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน พร้อมที่จะปฏิบัติ
กิจ กรรมด้ านนั้ น ๆ ได้ อย่ างดี ค่ าสอบคนละ ๑๐๐ บาท (ต้ องเตรี ย มดิน สอ 2B พร้ อมยางลบ
เพื่อใช้ในการสอบด้วย)
๖.๒.๒ การสอบพลศึกษา (๑๐ คะแนน)
ผู้สมัครจะต้องนาชุดกีฬา และรองเท้ากีฬามาเปลี่ยนในวันทดสอบเพื่อทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย เกณฑ์การทดสอบ ดังนี้

-๗ลุก-นั่ง (๑ นาที)
ชาย
หญิง
จานวนครั้ง คะแนน จานวนครั้ง คะแนน จานวนครั้ง คะแนน จานวนครั้ง คะแนน
๓๒/มากกว่า ๑๐๐
๒๒
๕๐ ๒๕/มากกว่า ๑๐๐
๑๕
๕๐
๓๑
๙๕
๒๑
๔๕
๒๔
๙๕
๑๔
๔๕
๓๐
๙๐
๒๐
๔๐
๒๓
๙๐
๑๓
๔๐
๒๙
๘๕
๑๙
๓๕
๒๒
๘๕
๑๒
๓๕
๒๘
๘๐
๑๘
๓๐
๒๑
๘๐
๑๑
๓๐
๒๗
๗๕
๑๗
๒๕
๒๐
๗๕
๑๐
๒๕
๒๖
๗๐
๑๖
๒๐
๑๙
๗๐
๙
๒๐
๒๕
๖๕
๑๕
๑๕
๑๘
๖๕
๘
๑๕
๒๔
๖๐
๑๔
๑๐
๑๗
๖๐
๗
๑๐
๒๓
๕๕ น้อยกว่า ๑๔ ไม่ผ่าน
๑๖
๕๕ น้อยกว่า ๗ ไม่ผ่าน
ดันพื้น (๑ นาที)
ชาย
หญิง
จานวนครั้ง คะแนน จานวนครั้ง คะแนน จานวนครั้ง คะแนน จานวนครั้ง คะแนน
๓๐/มากกว่า ๑๐๐
๒๐
๕๐ ๒๓/มากกว่า ๑๐๐
๑๓
๕๐
๒๙
๙๕
๑๙
๔๕
๒๒
๙๕
๑๒
๔๕
๒๘
๙๐
๑๘
๔๐
๒๑
๙๐
๑๑
๔๐
๒๗
๘๕
๑๗
๓๕
๒๐
๘๕
๑๐
๓๕
๒๖
๘๐
๑๖
๓๐
๑๙
๘๐
๙
๓๐
๒๕
๗๕
๑๕
๒๕
๑๘
๗๕
๘
๒๕
๒๔
๗๐
๑๔
๒๐
๑๗
๗๐
๗
๒๐
๒๓
๖๕
๑๓
๑๕
๑๖
๖๕
๖
๑๕
๒๒
๖๐
๑๒
๑๐
๑๕
๖๐
๕
๑๐
๒๑
๕๕ น้อยกว่า ๑๒ ไม่ผ่าน
๑๔
๕๕ น้อยกว่า ๕ ไม่ผ่าน

-๘วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร
ชาย
เวลา
๓.๒๖/น้อยกว่า
๓.๒๗ – ๓.๓๒
๓.๓๓ – ๓.๓๘
๓.๓๙ – ๓.๔๔
๓.๔๕ – ๓.๕๐
๓.๕๑ – ๓.๕๖
๓.๕๗ – ๔.๐๒
๔.๐๓ – ๔.๐๘
๔.๐๙ – ๔.๑๔
๔.๑๕ – ๔.๒๐
๔.๒๑ – ๔.๒๖
๔.๒๗ – ๔.๓๒
๔.๓๓ – ๔.๓๘
๔.๓๙ – ๔.๔๔
๔.๔๕ – ๔.๕๐
๔.๕๑ – ๕.๐๖
๕.๐๗ – ๕.๑๒
๕.๑๓ – ๕.๑๘
๕.๑๙ – ๕.๒๔
๕.๒๕ ขึ้นไป

หญิง
คะแนน
๑๐๐
๙๕
๙๐
๘๕
๘๐
๗๕
๗๐
๖๕
๖๐
๕๕
๕๐
๔๕
๔๐
๓๕
๓๐
๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
ไม่ผ่าน

เวลา
๔.๑๑/น้อยว่า
๔.๑๒ – ๔.๑๗
๔.๑๘ – ๔.๒๓
๔.๒๔ – ๔.๒๙
๔.๓๐ – ๔.๓๕
๔.๓๖ – ๔.๔๑
๔.๔๒ – ๔.๔๗
๔.๔๘ – ๔.๕๓
๔.๕๔ – ๔.๕๙
๕.๐๐ – ๕.๐๕
๕.๐๖ – ๕.๑๑
๕.๑๒ – ๕.๑๗
๕.๑๘ – ๕.๒๓
๕.๒๔ – ๕.๒๙
๕.๓๐ – ๕.๓๕
๕.๓๖ – ๕.๔๑
๕.๔๒ – ๕.๔๗
๕.๔๘ – ๕.๕๓
๕.๕๔ – ๕.๕๙
๖.๐๐ ขึ้นไป

คะแนน
๑๐๐
๙๕
๙๐
๘๕
๘๐
๗๕
๗๐
๖๕
๖๐
๕๕
๕๐
๔๕
๔๐
๓๕
๓๐
๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
ไม่ผ่าน

๖.๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ (๑๐ คะแนน)
การสอบสั ม ภาษณ์ เป็ น การสอบด้ า นบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ ท่ า ทาง ท่ ว งที วาจา
เชาว์ปัญญา ไหวพริบ ปฏิภาณ และความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ
๖.๓ การตรวจร่างกายทางแพทย์
๖.๓.๑ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบไปพร้ อ มกั น ที่ โ รงเรี ย นดุ ริ ย างค์ ท หารอากาศ ตามวั น เวลา
ที่ ก าหนดและเจ้ า หน้ า ที่ จ ะน าผู้ ส มั ค รไปรั บ การตรวจร่ า งกายทางแพทย์ จ ากคณะกรรมการ
กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้งดน้า อาหารและยาก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง ผู้สมัคร
ต้องเสียค่าตรวจร่างกายทางแพทย์ตามที่กรมแพทย์ทหารอากาศเรียกเก็บ (คนละ ๙๑๐ บาท)

-๙๖.๓.๒ ผู้ส มัครจะต้องไม่เป็นโรคหรือความพิการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้ว ย
พ.ร.บ.การรับราชการทหาร ปี พ.ศ.๒๕๕๐ (ผนวก ก)
๖.๔ การส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง
ผู้สมัครที่สอบผ่านรอบแรก หากยังไม่ได้นาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงมาแสดง
ต้องนาเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง แสดงคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตามคุณวุฒิ
มาแสดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ (พร้ อ มส าเนา)ก่ อ นการเข้ า สอบสั ม ภาษณ์ หากไม่ น าไปแสดงหรื อ
ส่งเกินกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ (ตัวอย่างตาม ผนวก ฉ)
๖.๕ ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย (วิธีปฏิบัติของผู้สอบได้และผู้ที่สอบได้สารอง)
๖.๕.๑ ผู้สอบได้ จะประกาศผลเรียงตามลาดับหมายเลขสมัครสอบ
๖.๕.๒ ผู้ที่สอบได้สารอง จะประกาศผลเรียงตามลาดับหมายเลขสมัครสอบ
๖.๕.๓ ผู้ที่สอบได้และผู้ที่สอบได้สารอง นาบัตรประจาตัวสอบไปแสดงและลงชื่อ
รับทราบ ต่อคณะกรรมการในวันเวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๖.๕.๔ หากผู้ที่สอบได้หรือผู้ที่สอบได้สารองไปดาเนินการด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้แทน
หรือผู้ปกครอง นาบัตรประจาตัวสอบไปดาเนินการแทนก็ได้

๗. การหมดสิทธิ์
๗.๑ ผู้หมดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
๗.๑.๑ หลักฐานเอกสารตามข้อ ๒ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์หรือเป็นเท็จ
๗.๑.๒ ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑
๗.๒ ผู้หมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก คือ
๗.๒.๑ ผู้ที่ทุจริตและหรือส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ
๗.๒.๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ในการสอบ
๗.๓ ผู้หมดสิทธิ์ในการทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ คือ
๗.๓.๑ ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒
๗.๓.๒ ผู้ปกครองหรือผู้ค้าประกันผู้ปกครองขาดคุณสมบัติตามข้อ ๙.๒ ถึงข้อ ๙.๖
๗.๓.๓ ผู้ที่ไม่ไปทาสัญญาตามวันเวลาที่กาหนด

๘. บุคคลสารอง
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจะประกาศรายชื่อบุคคลสารองไว้ให้ทราบ หากมีบุคคลตัวจริง
สละสิทธิ์ จะเรียกบุคคลสารองที่ประกาศไว้เข้าทดแทน (เฉพาะผู้ที่ลงชื่อรับทราบการประกาศ
ผลเท่านั้น ) วัน เวลาการปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบ

- ๑๐ -

๙. การทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
๙.๑ ผู้ ที่ส อบได้และมีสิ ทธิ์เข้าเป็ นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ต้องนาผู้ปกครอง ๑ คน
และผู้ค้าประกันผู้ปกครอง ๑ คน มาทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ที่กองดุริยางค์
ทหารอากาศ ถ.เดชะตุ ง คะ แขวงสี กัน เขตดอนเมื อ ง กรุ ง เทพฯ พร้ อ มด้ว ยหลั ก ฐานฉบั บ จริ ง
และถ่ายเอกสารอย่างละ ๔ ฉบับ ดังนี้
๙.๑.๑ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผล
การเรียนตลอดหลักสูตร
๙.๑.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๙.๑.๓ ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ถ้ามี
๙.๑.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๙.๑.๕ สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา และของมารดาผู้ให้กาเนิด ในกรณีบิดาหรือมารดา
ถึงแก่กรรมให้นาใบมรณบัตรหรือสาเนาทะเบียนคนตายของผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแสดง
๙.๑.๖ ในกรณีบิดา หรือมารดาผู้ให้กาเนิดสาบสูญ ให้นาใบสาคัญจากศาลมาแสดงว่า
เป็ น บุ ค คลสาบสู ญ และผู้ ส าบสู ญ นั้ น เป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย กรณี อ ยู่ ร ะหว่ า งยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาล
ให้นาสาเนาคาร้องและหลักฐานว่าผู้สาบสูญเป็นผู้มีสัญชาติไทยมาแสดง
๙.๑.๗ ในกรณีบิดา มารดา หย่าร้าง ให้นาใบสาคัญการหย่ามาแสดง
๙.๑.๘ ในกรณีผู้ ส มัครเป็ นบุตรบุญธรรม ต้องนาหลั กฐานการรับเป็นบุตรบุญธรรม
มาแสดง
๙.๑.๙ หลักฐานทุกอย่างต้องครบในวันทาสัญญา หากไม่สามารถนามาแสดงในวัน
ทาสัญญาได้จะถือว่าสละสิทธิ์
๙.๒ ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบอานาจจากบิดา หรือมารดา และ
มีอาชีพโดยชอบธรรมเป็นหลักฐาน ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา
๙.๓ ผู้ค้าประกันผู้ปกครองต้องเป็นข้าราชการทหารหรือตารวจ ชั้นสัญญาบัตรประจาการ
หรือข้าราชการพลเรือนที่ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ที่ยังรับราชการอยู่ มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี
(ผู้ค้าประกัน ๑ คน ค้าประกันผู้ปกครองได้ไม่เกิน ๒ คน)
๙.๔ ในกรณีที่ผู้ปกครองและผู้ค้าประกันผู้ปกครองมีคู่สมรส จะต้องนาคู่สมรสไปทาสัญญา
พร้อมกัน หากคู่สมรสไม่สามารถไปทาสัญญาได้ให้ทาหนังสือแสดงความยินยอมให้ลงชื่อในสัญญา
เป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสแทนได้
๙.๕ ผู้ปกครอง และผู้ค้าประกันผู้ปกครอง จะเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ (สามี ภรรยา ถือเป็น
บุคคลคนเดียวกัน)
๙.๖ ผู้ ปกครอง ผู้ ค้าประกันผู้ ปกครอง และคู่สมรส ต้องนาบัตรประจาตัว ที่ยังไม่หมดอายุ
ไปแสดง และถ่ายเอกสารคนละ ๑ ฉบับ
๙.๗ ข้อผูกพันกับทางราชการ

- ๑๑ ๙.๗.๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องรับราชการในกองทัพอากาศติดต่อกัน
เป็นเวลา ๒ เท่าของจานวนปีที่ศึกษา และรวมทั้งปีที่เรียนซ้าชั้น
๙.๗.๒ ผู้ที่รับราชการไม่ครบกาหนด ตามข้อ ๙.๗.๑ จะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ
ตามสั ญ ญาเป็ น เงิ น ปี ล ะ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่ น บาทถ้ ว น) เศษของปี คิ ด เป็ น รายเดื อ น
ตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนคิดเป็น ๑ เดือน
๙.๗.๓ ผู้ ป กครองและผู้ ค้ าประกั น ต้ อ งร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบ และชดใช้ ค่ า เสี ย หาย
แก่ ท างราชการ ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นในความปกครองจะต้ อ งพ้ น สถานภาพนั ก เรี ย นดุ ริ ย างค์
ทหารอากาศในระหว่ า งศึ ก ษา ไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ ก็ ต าม จะต้ อ งชดใช้ เ งิ น ให้ แ ก่ ก องทั พ อากาศ
ตามจานวนค่าใช้จ่ายที่กองทัพอากาศให้ ในขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศเป็นเงิน
ปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๙.๗.๔ การทาสัญญา
ผู้ที่สอบได้ทาสัญญามอบตัวเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ต้องมาทาสัญญา
ตามวัน เวลาที่กาหนด หากไม่มาตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์

๑๐. การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
รายงานตัว ที่โ รงเรี ย นดุริ ย างค์ ทหารอากาศ ถ.เดชะตุง คะ แขวงสี กัน เขตดอนเมือง กทม.
ตามวั น เวลาที่ ก าหนด และให้ ผู้ ส มั ค รน าสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ต ามที่ โ รงเรี ย นดุ ริ ย างค์ ท หารอากาศ
กาหนดมาด้วย (จะแจ้งให้ทราบในวันทาสัญญา)

๑๑. หลักสูตรการศึกษา
๑๑.๑ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ โรงเรี ย นดุ ริ ย างค์ ท หารอากาศ มี ร ะยะเวลา
การศึ ก ษา ๓ ปี ศึ ก ษาวิ ช าการต่ า ง ๆ ตามหลั ก สู ต ร ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ได้ แ ก่
วิชาดุริยางคศาสตร์ วิชาสามัญ และวิชาทหาร
๑๑.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากโรงเรียนดุริยางค์
ทหารอากาศ เทีย บความรู้ป ระกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ประเภทวิช าศิล ปกรรม สาขาวิชาการดนตรี
(ปวช.) และมีศักดิ์และสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
๑๑.๓ ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยศจ่าอากาศตรี
อัตราเงินเดือนและมีสิทธิ์อื่น ๆ ตามที่ทางราชการกาหนด

๑๒. สิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
๑๒.๑ ได้รับจ่ายสิ่งของจากราชการตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกาหนด
๑๒.๒ ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๙๖ บาท (เบี้ยเลี้ยงสนาม วันละ ๑๒๐ บาท)
๑๒.๓ ได้รบั เงินเดือนตามอัตราที่ทางราชการกาหนด

- ๑๒ ๑๒.๔ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใช้เงิน
เบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหารส่วนที่เหลือนาฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียน และส่งคืนให้
เมื่อสาเร็จการศึกษาเพื่อใช้ระหว่างรอคาสั่งบรรจุเป็นข้าราชการต่อไป

๑๓. การติดต่อสอบถาม
ให้ผู้สมัครสอบทาความเข้าใจคาชี้แจงที่กล่าวมานี้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ติดต่อสอบถาม
รายละเอี ย ดได้ ที่ โรงเรี ย นดุ ริ ย างค์ ท หารอากาศ ถนนเดชะตุ ง คะ แขวงสี กั น เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๗๐, ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๗๑ และ ๐ ๒๕๓๔ ๘๘๙๐
ในวัน เวลาราชการ

- ๑๓ -

ผนวก ก
ขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายและ
โรคหรือความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
๑. ขนาดพิกัดของร่างกาย
ผู้ส มัครเป็น นักเรี ย นดุริย างค์ทหารอากาศจะต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้
เป็นชาย
อายุ
ส่วนสูง
น้าหนัก
หน้าอกเมื่อหายใจเข้าเต็มที่
(ปี)
(เซนติเมตร)
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
๑๕
๑๕๕
๔๔
๗๕
๑๖
๑๕๖
๔๕
๗๖
๑๗
๑๕๗
๔๖
๗๗
๑๘
๑๕๘
๔๗
๗๘
เป็นหญิง
อายุ
(ปี)
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ส่วนสูง
(เซนติเมตร)
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

น้าหนัก
(กิโลกรัม)
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๒.ไม่มีโรคและความพิการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ตา
๒.๑.๑ สายตาซึ่งตรวจด้วยแบบตรวจสายตามาตรฐาน สามารถอ่านได้ในระยะ ๒๐/๔๐
ทั้งสองข้าง (โดยสามารถใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ในการทดสอบได้)
๒.๑.๒ ตาบอดสี
๒.๑.๓ เปลือกตาแหว่งจนเสียรูป
๒.๑.๔ หนั ง ตาตก ( Ptosis) จนแลดู น่ า เกลี ย ดหรื อ หนั ง ตาม้ ว นออกนอก ( Ectopion)
หรือหนังตาม้วนเข้าใน (Entopion) แม้แต่ข้างเดียว
๒.๑.๕ น้าตาไหลอยู่เสมอ

- ๑๔ ๒.๑.๖ ริดสีดวงตาตั้งแต่ระยะสอง (Granular Type) ขึ้นไป
๒.๑.๗ ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้าไปในลูกตาดาเกิน ๑ มิลลิเมตร หรือมีลักษณะที่จะลุกลาม
ต่อไป
๒.๑.๘ ตาโปน (Exophthalmos) จะเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามจนเห็นได้ชัดและดูน่าเกลียด
๒.๑.๙ ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว
๒.๑.๑๐ ตาเหล่ (Squint)จนปรากฏชัด
๒.๑.๑๑ แก้วตาขุ่นแม้แต่ข้างเดียว (Cataract, Unilateral)
๒.๑.๑๒ ม่านตามีขนาดไม่เท่ากันหรือม่านตาฉีกขาดไม่ได้รูปปกติ
๒.๑.๑๓ แผลที่กระจกตาซึ่งทาให้กระจกตาขุ่นแม้แต่ข้างเดียว
๒.๑.๑๔ ลูกตาสั่น
๒.๒ หูคอจมูก
๒.๒.๑ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (ChronicRhinitis)
๒.๒.๒ ฝากั้นของจมูก (Nasal Septum) คด (Deviation) ทะลุ (Perforation) ยื่น (Spurs)
และงอก (Ridges) จนทาให้ช่องจมูกแคบ
๒.๒.๓ เทอร์บิเนต (Turbinates) อักเสบบวมจนทาให้ช่องจมูกแคบ
๒.๒.๔ การพูดผิดปกติทั้งเสียงและการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก
๒.๒.๕ กระดูกมาสตอยด์อักเสบหรือเคยได้รับการผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ประเภท
แรดิกอล มาสตอยด์เดกโตมี (Radical Mastoidectomy)
๒.๒.๖ หูชั้นกลางอักเสบแม้แต่ข้างเดียว
๒.๒.๗ เยื่อหูทะลุแม้แต่ข้างเดียว
๒.๒.๘ เยื่อหูบุ๋ม (Retracted Ear Drum)
๒.๒.๙ การได้ยินเสียงของหูไม่เป็นไปตามปกติทั้งสองข้าง
๒.๒.๑๐ ใบหูเล็กหรือใหญ่มากหรือบี้จนปรากฏชัดแม้แต่ข้างเดียว
๒.๒.๑๑ จมูกบี้จนผิดรูปหรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด
๒.๒.๑๒ ห้ามมีรอยเจาะใบหู
๒.๓ ฟันและลิ้น
๒.๓.๑ มีฟันไว้เคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือ
๒.๓.๑.๑ ก าหนดให้ มี ฟัน กราม (Molars)และฟั นกรามน้ อย (Premolars)
อย่างน้อยข้างบน ๖ ซี่ ข้างล่าง ๖ ซี่
๒.๓.๑.๒ ฟันหน้า (Incisors and Canines) ข้างบน ๔ ซี่ ข้างล่าง ๔ ซี่
๒.๓.๑.๓ ฟันที่ถอนไปแล้ ว หากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคงหรือด้ว ยวิธีทา
สะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็นจานวนซี่ได้ตามจานวนดังกล่าวเบื้องต้นจะต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑.๓.๑ ฟันเป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุดหรืออุดด้วยวัตถุไม่ถาวร
๒.๓.๑.๓.๒ ฟันที่อุดหรือทาครอบไม่เรียบร้อย
๒.๓.๑.๓.๓ ฟันน้านม

- ๑๕ ๒.๓.๑.๓.๔ เป็นฟันตายเว้นเสียแต่คลองประสาทฟันได้รับการอุดที่
ถูกต้องแล้ว
๒.๓.๑.๓.๕ ยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเกจนไม่สามารถที่จะจัด
ให้สบกันได้กับฟันธรรมดาหรือฟันปลอมที่มีอยู่
๒.๓.๑.๓.๖ มีการทาลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน
เช่น กระดูก เหงือก เยื่อหุ้มรากฟัน
๒.๓.๒ ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างฟันห่างจนดูน่าเกลียด
๒.๓.๓ ต้องไม่มีการสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมาก จนทาให้ใบหน้าผิดรูป หรือการ
เคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล
๒.๓.๔ ต้องไม่มีถุงน้า (Cyst) เนื้องงอก เนื้อร้าย การอักเสบเรื้องรัง โรคเหงือกอักเสบ
อย่างรุน แรง (Anug) หรือพยาธิสภาพอื่นๆ ในปาก ซึ่งทาให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียงหรือ
สุขภาพของผู้สมัคร
๒.๓.๕ ลิ้นต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- มีการเจาะลิ้นหรือทาลิ้นแฉก หรือการกระทาที่ทาให้เกิดความผิดปกติ ผิด
รูปของลิ้น
๒.๔ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๒.๔.๑ ไข้รูมาติซึมซึ่งมีอาการลิ้นหัวใจพิการด้วย (Rheumatic Fever with Valvular
Lesion)
๒.๔.๒ หัวใจวายซึ่งมีเลือดคั่ง (Congestive Heart Failure)
๒.๔.๓ โรคลิ้นหัวใจพิการไม่ว่าจะเป็นสเตนโนซิสหรือรีเกอร์ยิเตชั่น
๒.๔.๔ หลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm)ที่ใดก็ตาม
๒.๔.๕ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๕๐ ครั้งต่อนาที ในท่านอน
พั ก ตามปกติ ห รื อ เอ.วี . บล็ อ ก (A.V.Block) หรื อ เต้ น ผิ ด ปกติ ช นิ ด ออริ คิ ว ล่ า ร์ ไ ฟบริ ล เลชั่ น หรื อ
ออริคิวล่าร์ฟลัทเตอร์
๒.๔.๖ ความดัน เลื อ ดสู งกว่ า ๑๔๐/๙๐ มิล ลิ เ มตรปรอท และต่ ากว่ า ๑๐๐/๕๐
มิลลิเมตรปรอท
๒.๔.๗ มี ก ารอั ก เสบของเยื่ อ หุ้ ม หั ว ใจ กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจ การหย่ อ นสมรรถภาพ
ของกล้ามเนื้อหัวใจ
๒.๔.๘ หัวใจและหลอดเลือดใหญ่พิการแต่กาเนิด
๒.๔.๙ สภาพรังสีเอ็กซ์บ่งว่าหัวใจมีขนาดโตผิดปกติ หรือลักษณะทางอีซีจีผิดปกติ
๒.๔.๑๐ หลอดเลื อ ดด าขอดที่ ถุ ง อั ณ ฑะ ขา หรื อ แขน หรื อ หน้ า ท้ อ ง ซึ่ ง เป็ น มาก
จนเห็นได้ชัด
๒.๕ ทรวงอกและระบบหายใจ
๒.๕.๑ รูปวิปริตของทรวงอกไม่ว่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อกระดูกซึ่งเป็นเหตุขัดขวางต่อ
การทางานของอวัยวะภายในหรือแลดูน่าเกลียดเมื่อแต่งเครื่องแบบทหาร

- ๑๖ ๒.๕.๒ เนื้องอกของนมทรวงอก
๒.๕.๓ มีน้าหรือหนองหรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
๒.๕.๔ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง
๒.๕.๕ หลอดลมขยายพอง
๒.๕.๖ หืดหรือมีประวัติการเป็นหืด
๒.๕.๗ วัณโรคปอด
๒.๕.๘ ฝีในปอด
๒.๕.๙ ซีสของปอด
๒.๕.๑๐ โรคปอดเกิดจากเชื้อรา
๒.๕.๑๑ นิวโมโคนีโอซิส
๒.๕.๑๒ มีวัตถุแปลกปลอมในเนื้อปอดขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางโตกว่า ๑ เซนติเมตร
หรือวัตถุแปลกปลอมที่ทาให้มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในปอด
๒.๕.๑๓ ปอดบวม
๒.๖ ผนังห้องและอวัยวะในช่องท้อง
๒.๖.๑ พิสตูลาที่ผนังท้อง
๒.๖.๒ ไส้เลื่อนเว้นแต่ได้รับการผ่าตัดเป็นปกติแล้ว
๒.๖.๓ ตับหรือม้ามโตซึ่งตรวจพบโดยการใช้มือคลาและต่ากว่าใต้ชายโครงหนึ่งนิ้วมือ
๒.๖.๔ ดีซา่ น
๒.๖.๕ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
๒.๖.๖ ฝีคัณฑสูตร
๒.๖.๗ ตับแข็ง
๒.๗ ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์รวมทั้งกามโรค
๒.๗.๑ องคชาตถูกตัดโดยเหตุใดก็ตาม
๒.๗.๒ กล่อนน้าที่ลูกอัณฑะ
๒.๗.๓ กามโรค
๒.๗.๔ ผลการตรวจน้าเหลืองตั้งแต่หนึ่งบวกขึ้นไป
๒.๗.๕ มีไข่ขาวหรือน้าตาลในปัสสาวะ
๒.๗.๖ ไตอักเสบที่มีอาการบวมฉุและหรือไตอักเสบเรื้อรัง
๒.๗.๗ ไตพองเป็นถุงหนอง
๒.๗.๘ ไตพองเป็นถุงน้า
๒.๗.๙ นิ่วในไต
๒.๗.๑๐ ไตถูกตัดออกแม้แต่ข้างเดียว
๒.๗.๑๑ กะเทย
๒.๘ โรคที่เกี่ยวกับการแพ้วัตถุโรคต่อมไม่มีท่อโรคเกี่ยวกับเมตาโบลิซึมและโรคเกี่ยวกับ
โภชนาการ

- ๑๗ -

๓๐ Kg/m2

๒.๘.๑
๒.๘.๒
๒.๘.๓
๒.๘.๔
๒.๘.๕
๒.๘.๖

ไธโรทอกซิโคซิสไม่ว่าจะมีคอพอกหรือไม่ก็ตาม
มิกซิดีมา
เบาหวาน
เบาจืด
อโครเมกาลี
โรคอ้วนพี (Obesity) หรือค่าดัชนีมวลกาย (Body mass Index) มากกว่า

๒.๘.๗ โรคเกี่ยวกับคอลลาเจน
๒.๘.๘ โรคเลือดจางชนิดเพอร์นิเซียสและชนิดฮีโมไลติค
๒.๘.๙ เฮโมพิเลีย
๒.๘.๑๐ ปูร์ปูราทุกชนิดยกเว้นปูร์ปูราซึ่งเป็นอาการส่วนหนึ่งของโรค
๒.๙ แขนและขา
๒.๙.๑ แขนขามือหรือเท้าบิดเกแม้แต่เล็กน้อย
๒.๙.๒ แขนขาโค้งออกหรือเข้าจนผิดปกติ
๒.๙.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วนถึงโคนเล็บหรือมีจานวนเกินกว่าหรือน้อยกว่าปกติหรือ
นิ้วบิดเกจนทางานไม่ถนัด
๒.๙.๔ นิ้ว มือหรื อนิ้ว เท้าเคลื่อนไหวไม่ส ะดวกจะเนื่องจากเหตุใดก็ต ามจนทาให้
อวัยวะติดต่อกับข้อนั้นๆ ใช้การไม่ได้ดี
๒.๙.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ช่องซอกคอหรือช่องรักแร้ติดกัน
๒.๙.๖ ข้อใหญ่เช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อตะโพกหรือข้อเข่าหลุดบ่อย ๆ แม้แต่ข้อเดียว
๒.๙.๗ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๒.๙.๘ คอเอียงหรือแข็งทื่อจากกระดูกพิการ
๒.๙.๙ เท้าปุก
๒.๙.๑๐ เท้าด้วนถึงข้อเท้า
๒.๙.๑๑ ฝ่าเท้าไม่มีอุ้งหรือภาวะเท้าแบนแบบยึดตรึง (Rigid Flat Foot)
๒.๙.๑๒ แขนหรือขาทั้งสองข้างไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด
๒.๑๐ ระบบประสาทโรคจิตประสาทและโรคเกี่ยวกับบุคลิกภาพผิดปกติ
๒.๑๐.๑ การเคาะกระดูกมีมากและมีโคลนัส
๒.๑๐.๒ ทารอมเบอกไซน์ไม่ได้ดี
๒.๑๐.๓ การทดสอบการสัมผัสเสีย
๒.๑๐.๔ โรคจิต
๒.๑๐.๕ จิตทรามเฉพาะประเภทไอดีโอซี และอิมบีไซส์
๒.๑๐.๖ อเฟเซีย
๒.๑๐.๗ พูดติดอ่าง
๒.๑๑ ผิวหนังและต่อมน้าเหลือง

- ๑๘ ๒.๑๑.๑ โรคผิวหนังและแผลทุกชนิดที่เป็นเรื้อรังและยากต่อการรักษา
๒.๑๑.๒ แผลเป็นไฝปานหูดหรือซีสต์หรือรอยสักที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมี
ขนาดใหญ่จนแลดูน่าเกลียด
๒.๑๑.๓ โรคของท่อหรือต่อมน้าเหลือง
๒.๑๒ การตรวจด้วยรังสีเอ็กซ์ของทรวงอกมีพยาธิสภาพ
๒.๑๓ โรคหรือความพิการอื่น ๆ
๒.๑๓.๑ โรคติดต่อซึ่งกาลังปรากฏอาการ
๒.๑๓.๒ โรคข้อต่าง ๆ ซึ่งมีอาการอักเสบหรือทาให้การเคลื่อนไหวผิดปกติ
๒.๑๓.๓ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ
๒.๑๓.๔ กระดูกอักเสบ
๒.๑๓.๕ กระดูกหักแล้วต่อไม่ติดหรือต่อแล้วทาให้อวัยวะหดสั้นลง
๒.๑๓.๖ เนื้องอกร้าย (Malignant Neoplasm)
๒.๑๓.๗ กระดูกสันหลังคดหรือโก่งหรือแอ่นจากวัณโรคหรือเหตุอื่น ๆ
๒.๑๓.๘ โรคหรือความพิการใดซึ่งมิได้ระบุ ไว้ในระเบียบนี้และคณะกรรมการเห็น
ว่าไม่สมควรรับเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
------------------------------

- ๑๙ -

ผนวก ข
(หนังสือรับรองจากสถานศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย)

แบบหนังสือรับรอง

เลขที่............/...........

หนังสือรับรอง
โรงเรียน/วิทยาลัย .................................................. จังหวัด ......................................
ขอรับรองว่า...................................................... เลขประจาตัว.........................................
เกิดวันที่...............เดือน.....................พ.ศ............... บิดาชื่อ.............................................. ............
มาดาชื่อ.............................................................. กาลังเรียนอยู่ระดับ............................ ...
ออกให้ ณ วันที่................เดือน............................พ.ศ....................
(ลงชื่อ) ............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ...........................................
รูปภาพ
ขนาด ๑ นิ ้ว

………………………..
(.............................)
นายทะเบียน
หมายเหตุ ใบรับรองนี้มีอายุ 60 วัน นับแต่วันออกให้

- ๒๐ -

ผนวก ค
(เอกสารนี้ให้ฉีกและกรอกข้อความแนบไปกับหลักฐานประกอบการสมัคร)

รายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม
ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
------------------------------ข้าพเจ้า
นามสกุล
ผู้สมัครสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ผู้สมัคร มีความประสงค์ยื่นหลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มคือ (ข้อ ๑,๒,๓ เจ้าหน้าที่กรอกให้)
๑. สอบวิชาทหาร ได้ตามหลักสูตร รด.ปี ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีสิทธิ์ได้รับ
คะแนนเพิ่มร้อยละ
ของคะแนนรวม
๒. เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้กระทาหน้าที่
ในระหว่างที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรม
ราชโองการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ์ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ
ของคะแนนรวม
๓. เป็นบุ ตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งต้องประสบ
อันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตาม
หน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้นซึ่งได้รับบาเหน็จบานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทาขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญ
กล้าหาญ มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ
ของคะแนนรวม
อนึ่ง ผู้ใดอยู่ในเหตุการณ์ที่จะได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ในขณะเดียวกัน
ให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๓ อย่างเดียว และสามารถรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มตามข้อ ๑ ได้ (ถ้ามี)
.

.

(ลงชื่อ)
รวมได้รับคะแนนเพิ่ม ร้อยละ

ผู้สมัคร

ของคะแนนรวม
(ลงชื่อ)

กรรมการ
/

ตรวจถูกต้องแล้ว
กรรมการตรวจสอบ
(

)

/

- ๒๑ -

ผนวก ง
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน
ที่

ชื่อหน่วย
วันที่
เดือน
พ.ศ.
เรียน ประธานกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ด้วย
สังกัด
มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ได้ยื่นคาขอให้ตรวจสอบประวัติ กับขอใบรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณ
ของ
จึงขอรับรองว่า
ได้เคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
กับได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ
๑.
๒.
๓.
(ลงชื่อ )
(
ตาแหน่ง

)

รับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(
)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
หมายเหตุ หนังสือรับรองนี้ขอได้ที่
๑. กรมสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย
๒. กรมสารบรรณทหารบก
๓. กองเสมียนตรา กรมกาลังพล กองทัพเรือ
๔. แผนกประวัติ สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. กองข้อมูลกาลังพล กรมกาลังพลทหารอากาศ ๖. หน่วยต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้น

- ๒๒ -

ผนวก จ
หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
ที่
ศูนย์การฝึกวิชาทหาร
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่านักศึกษาวิชาทหาร
หมายเลขทะเบียน
(กาลังศึกษา,สอบ) วิชาทหารชั้นปีที่
ประจาปีการศึกษา
จากสถานศึกษาวิชาทหาร
จังหวัด
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.
(ลงชื่อ )
(
ตาแหน่ง

)

หมายเหตุ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วย
ราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือหน่วยฝึกกาลังพลสารอง จังหวัดทหารบกเท่านั้น

- ๒๓ -

ผนวก ฉ
ตัวอย่างใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
(ต้องนาฉบับจริงไปมอบให้คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ก่อนการเข้าสอบสัมภาษณ์ หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์)

- ๒๔ -

ผนวก ช
แผนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศ

ถ.กาแพงเพชร
สถานีรถไฟดอนเมือง

- ๒๕ -

- ๒๖ -

