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ค าเตือน 
 
 
 
 อย่ำหลงเชื่อบุคคลใดก็ตำมที่แอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบกได้  
โดยมีค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ตำม กำรที่จะสอบผ่ำนหรื อไม่นั้น ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของตัวท่ำนเอง            
ไม่มีใครช่วยท่ำนได้ 
 หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือท่ำนได้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ให้เข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 
รวมทั้งกำรอ้ำงว่ำรู้จักกรรมกำรสอบคัดเลือก หรือนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือได้ แล้วเรียกร้องเงินเป็น
ค่ำตอบแทน โดยสัญญำว่ำจะคืนเงินให้หำกสอบเข้ำไม่ได้ ขอได้แจ้งให้ทำงโรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก          
เพ่ือจะได้ติดตำมดูพฤติกำรณ์ และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป โดยจะปกปิดนำมผู้แจ้งไว้เป็นควำมลับ     
และขอขอบคุณในควำมร่วมมือไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย 
 
 
 

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

ต่อ  89530, 89532, 89533, 89534 
Email : rtasm@hotmail.co.th 
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 โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบกเป็นสถำบันกำรศึกษำของกองทัพบก มีภำรกิจผลิตบุคลำกรเพ่ือให้มีควำมรู้
ทำงดุริยำงคศำสตร์ มีจริยธรรม มีพลำนำมัยที่สมบูรณ์ และมีระเบียบวินัยทำงทหำรส ำหรับกำรเป็นข้ำรำชกำร
เหล่ำทหำรดุริยำงค์ของกองทัพบก 
 
 

  2.1 หลักสูตรนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ระยะเวลำกำรศึกษำ 3 ปี ศึกษำวิชำกำรต่ำงๆ ตำมหลักสูตร 
ทั้งวิชำสำมัญ วิชำดุริยำงคศำสตร์ วิชำทหำร และอ่ืนๆ 
 2.2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ได้รับวุฒิกำรศึกษำของโรงเรียนดุริยำงค์
ทหำรบก และเป็นนำยทหำรประทวน เหล่ำทหำรดุริยำงค์ และกระทรวงศึกษำธิกำรเทียบคุณวุฒิเท่ำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และจะได้รับกำรบรรจุ เข้ำรับรำชกำรยศสิบตรี อัตรำเงินเดือน ป.1 ชั้น 17 
(9,910 บำท) และได้รับสิทธิอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
 
 

 ผู้สมัครเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 3.1 เป็นชำยหรือหญิงมีอำยุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์   นับตำมพระรำชบัญญัติรับ
รำชกำรทหำร พ.ศ. 2497 ในปีที่จะเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ (พ.ศ. 2545 - 2548) 

3.2 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ
เทียบเท่ำ โดยมีผลกำรศึกษำคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภำควิชำกำร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 และมีพ้ืนฐำน 
ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรดนตรีในภำควิชำทฤษฎีดนตรี และสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี โดยผ่านการ
ทดสอบการคัดเลือกความสามารถทางด้านดนตรี ขั้นตอนที่ 1 จากคณะกรรมการทดสอบเครื่องดนตรี
เบื้องต้น (คัดเลือกจากวีดีโอ) แล้วได้รับการประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ  
  3.3 ต้องมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ ส ำหรับนักเรียนดุริยำงค์ที่ศึกษำ        
ในโรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งเป็นผู้มีสัญชำติไทยแต่บิดำ  และมำรดำมิได้          
มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดหรือสัญชำติอ่ืน ให้ถือว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติว่ำด้วยกำรก ำหนดสัญชำติตำมระเบียบนี้ 

ระเบียบการทั่วไป 
วิธีสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 

1. ความมุ่งหมาย 

2. หลักสูตรการศึกษา 

3. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
ทหารบบบบทหารบก 
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 3.4 มีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปร่ำงลักษณะท่ำทำง ขนำดของร่ำงกำยเหมำะสมแก่กำรเป็นทหำร         
ไม่เป็นโรคตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร และตำมที่
กองทัพบกก ำหนดรำยละเอียดไว้ใน ผนวกท้ำยระเบียบ 
 3.5 มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดนตรี ทั้งทำงทฤษฎีและปฏิบัติ 

3.6 เป็นโสด ไม่เคยมีควำมประพฤติเสื่อมเสียทำงเพศ 
3.7 เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีควำมเลื่อมใสในระบอบกำร

ปกครองแบบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ 
3.8 ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 
3.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

 3.10 ไม่เป็นผู้มีควำมเกี่ยวข้องกับยำเสพติดอันได้แก่ กำรเสพ กำรมีไว้ในครอบครองเพ่ือกำรเสพและ
กำรจ ำหน่ำย ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงเป็นจ ำเลยในคดีอำญำ ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำในคดียำเสพติด และไม่เคย
ต้องค ำพิพำกษำให้ถูกลงโทษจ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดในลักษณะลหุโทษ หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
 3.11 ไม่เคยเข้ำรับกำรศึกษำในโรงเรียนทหำรและอยู่ในระหว่ำงพักรำชกำรเนื่องจำกควำมผิด       
หรือหนีรำชกำร 
 3.12 เป็นผู้ที่ ได้รับอนุญำตจำกบิดำมำรดำ หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์     
ทหำรบกแล้ว 

3.13 ต้องมผีู้ปกครองหรือผู้รับรองท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ีกองทัพบกก ำหนด ท ำกำรรับรองตำมพันธกรณี 
3.14 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบำลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

 

 4.1 ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3 
 4.2 ผู้ที่เคยทุจริตในกำรสมัครหรือในกำรสอบคัดเลือกมำแล้ว 
 4.3 ผู้ที่ถูกถอนทะเบียนจำกกำรเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบกตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยโรงเรียน
ดุริยำงค์ทหำรบก พ.ศ.2559 
 
 
 

ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐำนและเอกสำรเพื่อยื่นต่อเจ้ำหน้ำทีใ่นวันที่ก ำหนด โดยมีรำยกำรต่อไปนี้ 
 5.1 วันสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี (ขั้นตอนที่ 2/รำยชื่อตำมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ในข้อ 3.2) 
        5.1.1 บัตรประจ ำตัวประชำชน 
        5.1.2 หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร (จำก ธนำคำรกรุงไทย) 
        5.1.3 หนังสือรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉิน และรำชกำรทวีคูณ พร้อมหลักฐำนเพ่ือ       
ขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม (ถ้ำมี) 

4. ผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 

5. หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามา 
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        5.1.4 หนังสือรับรองกำรฝึกวิชำทหำร พร้อมหลักฐำนประกอบฯ เพ่ือขอรับสิทธิพิเศษ         
และคะแนนเพิ่ม (ถ้ำมี) 
 5.1.5 ใบประกำศนียบัตร (ใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ ) และใบระเบียนผลกำรศึกษำ           
พร้อมส ำเนำ 1 ชุด ซึ่งแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะหรือเทียบเท่ำหำกอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำให้ใช้ใบรับรอง
สถำนภำพกำรเป็นนักเรียนจำกโรงเรียนต้นสังกัดแทน (แสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย 2.00) 
        5.1.6 ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนของผู้สมัคร  
        5.1.7 สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองกำรเกิด พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ 
        5.1.8 หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
 5.2 วันตรวจร่ำงกำย (ผลตรวจใช้ประกอบผลคะแนน ขั้นตอนที่ 4) 
        - บัตรประจ ำตัวประชำชน (พร้อมเงินค่ำตรวจโรค) 
 5.3 วันสอบภำควิชำกำร (ขั้นตอนที่ 3) 
        - บัตรประจ ำตัวประชำชน 
 5.4 วันทดสอบสมรถภำพร่ำงกำย/วันสอบสัมภำษณ์ (ขั้นตอนที่ 4) 
        - บัตรประจ ำตัวประชำชน 
 
 

 ผู้สมัครที่มีควำมประสงค์จะขอรับสิทธิพิเศษให้น ำหลักฐำนที่จะกล่ำวต่อไปนี้ มำยื่นในวันสอบปฏิบัติ
เครื่องดนตรี (ขั้นตอนที่ 2) เท่ำนั้น ทำงรำชกำรจะไม่รับพิจำรณำผู้ที่น ำมำยื่นภำยหลัง 
 6.1 บุตรของข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงกลำโหม หรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่มีเวลำรับรำชกำร
ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มตำมล ำดับ ดังนี้ 
        6.1.1 รับรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 15 ปี หรือได้รับพระรำชทำนเหรียญจักรมำลำ เพ่ิมให้ร้อยละ         
4 ของคะแนนเต็ม 
        6.1.2 รับรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 10 ปี เพิ่มให้ร้อยละ 3 ของคะแนนเต็ม 
        6.1.3 รับรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เพิ่มให้ร้อยละ 2 ของคะแนนเต็ม 
 กำรนับเวลำรำชกำรดังกล่ำว ให้นับตั้งแต่วันเข้ำรับรำชกำร ถึงวันสุดท้ำยของวันรับสมัครในปีนั้น ๆ 
 6.2 ผู้ที่เป็นบุตรของทหำร ต ำรวจ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงของ   
ส่วนรำชกำร ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับทหำรระหว่ำงเวลำที่มีกำรรบ หรือกำรสงครำม หรือมีกำรปรำบจลำจล 
หรือในระหว่ำงเวลำที่มีพระบรมรำชโองกำรประกำศใช้กฎอัยกำรศึก หรือมีกำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่ำงเวลำที่สั่งให้เป็นนักด ำเรือด ำน้ ำ 
หรือปฏิบัติหน้ำที่ส ำรวจจัดท ำหลักเขตแดนระหว่ำงประเทศ  ซึ่งมีสิทธินับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรเพ่ิมให้ร้อยละ 5 ของคะแนนเต็ม 

6. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม 
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 ผู้ที่เป็นบุตรของพลเรือนซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ทำงยุทธกำรร่วมกับทหำร ในกำรป้องกันและรั กษำ       
ควำมมั่นคงของรำชอำณำจักรจำกภัยคุกคำมทั้งภำยนอก และภำยในประเทศ เพิ่มให้ร้อยละ 5 ของคะแนนเต็ม 
 6.3 ผู้ที่เป็นบุตรของทหำร ต ำรวจ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงของ    
ส่วนรำชกำร ซึ่งต้องประสบภัยอันตรำยถึงทุพพลภำพในขณะปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ปกติ หรือถูกประทุษร้ำย
เพรำะเหตุกระท ำกำรตำมหน้ำที่ หรือต้องบำดเจ็บถึงตำยเพรำะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ ำเหน็จ   บ ำนำญพิเศษ        
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรหรือได้รับเงินค่ำท ำขวัญ ตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม         
ว่ำด้วยคนงำน หรือได้รับบ ำเหน็จพิเศษตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง เพ่ิมให้             
ร้อยละ 6 ของคะแนนเต็ม 
 ผู้ที่เป็นบุตรของทหำร ต ำรวจ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงของ         
ส่วนรำชกำร ซึ่งต้องประสบอันตรำยถึงทุพพลภำพในขณะปฏิบั ติรำชกำร ในหน้ำที่ทำงยุทธกำร หรือ            
ถูกประทุษร้ำยเพรำะกระท ำกำรตำมหน้ำที่ ตำมข้อ 6.2 หรือต้องบำดเจ็บถึงตำยเพรำะเหตุนั้น ซึ่งได้รับ
บ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือได้รับเงินค่ำท ำขวัญตำมข้อบังคับ
กระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยคนงำน หรือได้รับบ ำเหน็จพิเศษตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยบ ำเหน็จ
ลูกจ้ำง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ อันมีศักดิ์รำมำธิบดี  หรือเหรียญ หรือเข็ม   
กล้ำหำญ เพิ่มให้ร้อยละ 10 ของคะแนนเต็ม 
 6.4 บุตรทหำร ต ำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรปรำบปรำมโจรผู้ร้ำยจนถึงแก่ทุพพลภำพ หรือ
ถึงแก่ชีวิต หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือรำชกำรในกำรปรำบปรำมโจรผู้ร้ำยจนถึงแก่ทุพพลภำพ หรือถึงแก่ชีวิต           
ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เพิ่มให้ร้อยละ 10 ของคะแนนเต็ม 
 6.5 ส ำหรับผู้ที่สอบวิชำทหำรได้ตำมหลักสูตรกำรฝึกวิชำของกระทรวงกลำโหมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำร 
      6.5.1 ผู้ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ 1 เพ่ิมให้ 3 ใน 100 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
      6.5.2 ผู้ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ 2 เพ่ิมให้ 4 ใน 100 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
      6.5.3 ผู้ส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ 3 เพ่ิมให้ 5 ใน 100 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น 
 กำรเพ่ิมคะแนนพิเศษ ตำมข้อ 6.1 และ 6.2 ให้เพ่ิมคะแนนพิเศษหลังจำกสอบผ่ำนวิชำปฏิบัติ     
เครื่องดนตรี และสอบผ่ำนภำควิชำกำร 
 กำรเพ่ิมคะแนนพิเศษ ตำมข้อ 6.3 และ 6.4 ให้เพ่ิมคะแนนพิเศษในกำรสอบทุกรอบ 
 การเพิ่มคะแนนพิเศษตามข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 และ 6.5 ให้เพิ่มเฉพาะกรณีที่ได้คะแนนมากที่สุด  
แต่เพียงอย่างเดียว 
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 รับสมัครทำงเว็บไซต์ www.rtabs.net เท่ำนั้น และผู้สมัครสำมำรถติดต่อขอค ำแนะน ำเพ่ิมเติ่มได้ที่ 
โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0-2245-9378               
หรือ 0-2245-1457, 0-2245-3373 ต่อ 89530, 89532, 89533, 89534 ตั้งแตว่ันที่ 2 ธันวำคม 2562 ถึงวันที่ 
26 มกรำคม 2563 
 
 
 
 ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องอ่ำนระเบียบกำร และวิธีสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์
ทหำรบก ให้เข้ำใจชัดเจน และตรวจสอบหลักฐำนต่ำงๆ รวมทั้งสื่อวีดีโอแสดงควำมสำมำรถทำงดนตรี            
ว่ำครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือควำมสะดวก และประโยชน์ของผู้สมัคร 
               8.1 การสมัครออนไลน์ที่ www.rtabs.net  

    8.1.1 กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่ก ำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม  ต่อไป   
      8.1.2 จะปรำกฏข้อมูลของท่ำนที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่ำนตรวจทำนข้อมูลอีกครั้งก่อนที่ 

จะยืนยันกำร ส่งใบสมัคร 
- ตรวจสอบกำรเลือกโน้ตเพลงที่ใช้ส ำหรับสอบในขั้นตอนที่ 2 (กำรสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี) ตำม

เครื่องดนตรีที่ผู้สมัครถนัด พร้อมทั้งแนบลิ้งค์วีดีโอแสดงควำมสำมำรถทำงดนตรี (ส ำหรับให้คณะกรรมกำร 
คัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 ก่อนประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในขั้นตอนที่ 2) 

- ในกรณีที่ต้องกำรแก้ไขข้อมูลกดปุ่มแก้ไขจะกลับไปที่หน้ำกรอกใบสมัครเพ่ือให้ท่ำนแก้ไขข้อมูล     
อีกครั้ง 

- ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว  ต้องกำรส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร 
8.1.3 หลังจำกกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้ว  จะปรำกฏ ดังนี้ 
      8.1.3.1  ข้อควำมตอบรับว่ำ “ ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว” 

8.1.3.2  พิมพ์แบบฟอร์มช ำระเงินค่ำสมัคร ( ผู้สมัครต้องเสียค่ำสมัครรวม 330 บำท โดยเป็น
ค่ำสมัคร 300 บำท, ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงิน 30 บำท ) และโน้ตเพลงที่จะต้องใช้สอบขั้นตอนที่ 2  
(กำรสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี) 

8.1.3.3  น ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำสมัครไปช ำระเงินที ่ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำ  
8.1.3.4 หำกต้องกำรเก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐำนในกำรสมัครสอบ  ให้กดปุ่มพิมพ์ หรือ         

ในกรณีที่ผู้สมัครต้องกำรบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐำน  กดปุ่ม บันทึก 
8.1.4 หลังจำกได้ช ำระเงินไปแล้ว 

8.1.4.1 ผู้สมัครสำมำรถเข้ำไป ตรวจสอบสถานภาพช าระเงิน ได้หลังช ำระเงินแล้ว 1 วัน 
  8.1.4.2 ประกำศผู้มีสิทธิ์สอบขั้นตอนที่  2 (เฉพำะผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกวีดีโอแสดง
ควำมสำมำรถทำงดนตรี ในขั้นตอนที่ 1 โดยคณะกรรมกำรฯ) เมื่อปรำกฏชื่อของท่ำนให้ท่ำนเตรียมหลักฐำน    
ไว้ดังนี้ 

8.1.4.2.1 หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร (จำก ธนำคำรกรุงไทย) 

7. สถานที่รับสมัคร 

8. วิธีปฏิบัติในการสมัคร 
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8.1.4.2.2 หนังสือรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉิน และรำชกำรทวีคูณ พร้อม
หลักฐำนอ่ืนๆ เพ่ือขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม (ถ้ำมี) 
 8.1.4.2.3 หนังสือรับรองกำรฝึกวิชำทหำร พร้อมหลักฐำนเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษและ
คะแนนเพิ่ม (ถ้ำมี) 

8.1.4.2.4 ใบประกำศนียบัตร (ใบสุทธิ/ใบรับรองคุณวุฒิ) และใบระเบียนผลกำรศึกษำที่    
แสดงคะแนนเฉลี่ย 2.00 พร้อมส ำเนำ 1 ชุด ซึ่งแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะหรือเทียบเท่ำ 

8.1.4.2.5 ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนของผู้สมัคร 
8.1.4.2.6 สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองกำรเกิด พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ 
8.1.4.2.7 บัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ 
8.1.4.2.8 หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร  (ถ้ำมี ) พร้อม       

ส ำเนำ 1 ชุด         
ข้อควรระวัง 

ก. ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัคร ออนไลน์ ได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 
ข. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศ   

รับสมัครสอบ และต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงควำมเป็นจริง 
ค. ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่ำเอกสำรหลักฐำนคุณวุฒิซึ่งผู้สมัคร

น ำมำยื่นในภำยหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ  จะถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 

ง. การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง สมบูรณ์ (ทั้งตัวสะกดรวมถึงโน้ตเพลงที่
ใช้สอบ โดยเฉพาะลิ้งค์วีดีโอแสดงความสามารถทางดนตรี) ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะยืนยันการส่งใบสมัคร 
เพราะผู้สมัครจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลจะถือ
ว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ 

จ. ชื่อ - นำมสกุล และหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครจะต้องเป็นชื่อ -นำมสกุล และ
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชนที่ตรงกับในบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 

ฉ. ก่อนส่งใบสมัครกรุณำตรวจสอบหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนให้ถูกต้อง  เพรำะจะใช้หมำยเลข
ประจ ำตัวประชำชนเป็นหมำยเลขอ้ำงอิงตลอดกำรสอบในทุกรอบ 

ผู้สมัครสอบโปรดทราบ  
*** ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครมีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำน         
กำรปฏิบัติเครื่องดนตรีอื่นๆ นอกเหนือจำกท่ีเลือกสมัครและเลือกโน้ตเพลงที่ใช้สอบแล้ว ไม่ต้อง กรอกใบสมัคร
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ในกำรนี้ ขั้นตอนกำรสอบสัมภำษณ์ในขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมกำรจะสอบถำมควำมสำมำรถ
พิเศษอ่ืนๆ กับผู้สมัครด้วยตนเอง 
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 9.1 โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบกจะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ตำมเครื่อง
ดนตรี โดยแยกเป็นชำย/หญิง ดังนี้ 
      9.1.1 ชำย รับเครื่องดนตรี 19 ชนิด ประกอบด้วย  
            9.1.1.1 Piccolo / Flute   9.1.1.11 Percussions 
            9.1.1.2 Clarinet   9.1.1.12 Drum Set 
            9.1.1.3 Oboe     9.1.1.13 Violin 
            9.1.1.4 Bassoon   9.1.1.14 Viola 

 9.1.1.5 Saxophone   9.1.1.15 Cello 
   9.1.1.6 Trumpet  / Cornet  9.1.1.16 Double Bass 
   9.1.1.7 French Horn   9.1.1.17 Electric Guitar  
   9.1.1.8 Trombone   9.1.1.18 Electric Bass  

 9.1.1.9 Euphonium & Baritone 9.1.1.19 Piano / Keyboard 
9.1.1.10 Tuba / Sousaphone  

       9.1.2 หญิง รับเฉพำะเครื่องดนตรี 9 ชนิด ประกอบด้วย 
    9.1.2.1 Flute    9.1.2.5 Viola 
    9.1.2.2 Clarinet        9.1.2.6 Cello   
    9.1.2.3 Saxophone      9.1.2.7 Double Bass 
    9.1.2.4 Violin    9.1.2.8 Piano 
    9.1.2.9 เครื่องดนตรีไทย 2 ประเภทคือ 
    9.1.2.9.1 เครื่องเป่ำ 
        9.1.2.9.1.1 ขลุ่ย 
        9.1.2.9.1.2 ปี่ใน 
     9.1.2.9.2 เครื่องสำย 
        9.1.2.9.2.1 ซออู้ 
        9.1.2.9.2.2 ซอด้วง 
 

 

10.1  ขั้นตอนที ่1 การคัดเลือกวีดีโอการแสดงความสามารถทางดนตรี 

    10.1.1 ผู้สมัครจะต้องบันทึกวีดีโอกำรแสดงควำมสำมำรถทำงดนตรีตำมเครื่องดนตรีที่ถนัด 
และตรงกับควำมต้องกำรของทำงรำชกำร 

    10.1.2 ส่งไฟล์วีดีโอที่บันทึกผ่ำนทำงเว็บไซต์ตำมขั้นตอนของกำรสมัคร โดยคณะกรรมกำร
จะคัดเลือกไว้จ ำนวนหนึ่ง และจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบ ในรอบกำรสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี 

9. เครื่องดนตรีที่เปิดรับสมัคร 

10. การสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 
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หมายเหตุ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำคัดเลือกวีดีโอแสดงควำมสำมำรถทำงดนตรี ของผู้สมัครสอบ    
จำกลิ้งค์ที่แนบมำในกำรกรอกใบสมัครทำงเว็บไซต์ แล้วจึงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี  
(ขั้นตอนที ่1) **โดยให้ยึดถือค าประกาศของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด** 
                    10.2 ขั้นตอนที่ 2 การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี และโสตประสาท 

                    10.2.1 ให้ผู้สมัครดำวน์โหลดเพลงบังคับสอบตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด และฝึกซ้อมให้เกิด
ควำมช ำนำญ 

                    10.2.2 ตรวจสอบ วัน เวลำ ในกำรสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี และโสตประสำทตำมที่ก ำหนด 
(ผู้สมัครสำมำรถน ำเครื่องดนตรีส่วนตัวมำเข้ำรับกำรทดสอบได้ หรือใช้เครื่องดนตรีของโรงเรียนดุริยำงค์
ทหำรบก)   

                10.3 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจโรค และการสอบภาควิชาการ  

                    10.3.1 การตรวจโรค ให้ผู้สมัครไปพร้อมกันที่โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 
และเจ้ำหน้ำที่จะน ำผู้สมัครไปรับกำรตรวจร่ำงกำยทำงแพทย์จำกโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ โดยผู้สมัครต้องเสีย
ค่ำตรวจร่ำงกำยทำงแพทย์ตำมท่ีโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำก ำหนด ในกำรนี้ผลกำรตรวจโรคจะน ำไปพิจำรณำ
ร่วมกับกำรทดสอบร่ำงกำย และกำรสอบสัมภำษณ์ 

 หมายเหตุ - ผู้สมัครสอบฯ ต้องเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำย ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด (แจ้งพร้อมประกำศผล
กำรสอบขั้นตอนที่ 2) และจะต้องน ำเงินมำช ำระค่ำตรวจโรค (ตำมที่โรงพยำบำลก ำหนด) สถำนที่ตรวจร่ำงกำย 
ณ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ กรมแพทย์ทหำรบก เท่ำนั้น (ผลการตรวจร่างกาย เป็นความเห็นและการ    
ชี้ขาดของกรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อตรวจร่างกายผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารบก ถือเป็นการวินิจฉัยเด็ดขาด จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัครได้รับการ
ตรวจโรค หรือได้รับใบรับรองการตรวจโรคจากที่อ่ืน) กรณีผู้ที่สอบไม่ผ่าน ในขั้นตอนที่ 3 (การสอบภาค
วิชาการ) จะไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าตรวจโรคคืนจากทางราชการได้ (เนื่องจากด าเนินการฯ แล้ว) 

 - ผลกำรตรวจร่ำงกำยจะน ำไปใช้ประกอบผลกำรสอบขั้นตอนที่ 4 (กำรทดสอบสมรภำพ
ร่ำงกำย และกำรสอบสัมภำษณ์) 

 - บัญชีโรคและขนำดพิกัดของร่ำงกำยฯ รำยละเอียดตำม ผนวก ก 

                    10.3.2 การสอบภาควิชาการ ให้ผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบภำควิชำกำรในวิชำทฤษฎีดนตรีไทย 
ทฤษฎีดนตรีสำกล และวิชำภำษำอังกฤษ ตำมวัน เวลำที่ก ำหนดหลังจำกกำรตรวจร่ำงกำย 

 หมายเหตุ - วิชำภำษำอังกฤษ ขอบเขตครอบคลุมเนื้อหำวิชำควำมรู้ระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษำ    
ปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 3) 
              - วิชำทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องตัน/และทฤษฎีดนตรีสำกลเบื้องต้น จนถึงเรื่องทรัยแอด (Triad)   
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                10.4 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบร่างกาย และการสัมภาษณ์ 

                     10.4.1 ผู้สมัครจะต้องน ำชุดกีฬำ และรองเท้ำกีฬำมำเปลี่ยนในวันทดสอบ เพ่ือทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำย ประกอบด้วย กำรวิ่งจับเวลำ, ลุกนั่ง และดันพ้ืน 

                     10.4.2 ให้ผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ โดยเป็นกำรสอบด้ำนบุคลิกลักษณะ ท่ำทำง ท่วงที 
วำจำ เชำว์ปัญญำ ไหวพริบปฏิภำณ ควำมรู้ทั่วไป และกำรแสดงควำมสำมำรถด้ำนกำรแสดงทั่วไป” 

 หมายเหตุ - เกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยฯ รำยละเอียดตำม ผนวก ข 

       
 

11.1 การสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี (ขั้นตอนที่ 2)  
    11.1 ขั้นตอนเตรียมควำมพร้อม 

                ก. ผู้เข้ำทดสอบฯ จะได้รับบทเพลงส ำหรับทดสอบจำกกำรสมัคร (ผ่ำนเว็บไซต์)     
ในวันที่สมัคร ผู้เข้ำทดสอบฯ ควรฝึกฝนบทเพลงทดสอบที่ได้รับ จนมีควำมช ำนำญเพ่ือพร้อมทดสอบ            
ในวันทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี ตำมวันเวลำที่คณะกรรมกำรรับสมัครก ำหนด 

                    ข. ผู้เข้ำทดสอบฯ จะต้องฝึกฝนกำรบรรเลงโน้ตทันตำเห็นโดยมีขอบเขตลักษณะ โน้ต 
ไม่เกินเขบ็ต  2 ชั้น 

                    ค.  ผู้เข้ำทดสอบฯ จะต้องฝึกฝนกำรร้อง  โน้ตทดสอบโสตประสำท ให้ขับร้อง     
โดยมีขอบเขตลักษณะโน้ตไม่เกินเขบ็ต 2 ชั้น และโดยให้ออกเสียงตำมตัวโน้ต 

                    ง. ผู้เข้ำทดสอบฯ สำมำรถน ำเครื่องดนตรีของตนเองมำในวันทดสอบฯ เพ่ือควำม
สะดวกและควำมเคยชินของเครื่องมือ 

                    จ. โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก  มีเครื่องดนตรีให้ผู้เข้ำทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี 
ใช้ในกำรทดสอบฯ ตำมที่ประกำศรับสมัคร 

    11.2 ขั้นตอนกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี 
       ก. คณะกรรมกำรจะทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี ดังนี้ 

                - กำรบรรเลงบทเพลงฝึกซ้อมล่วงหน้ำ ที่ได้รับในวันสมัคร 
                - กำรบรรเลงเพลงทันตำเห็น (Play at Sight) 
                - กำรทดสอบโสตประสำท (ร้องโน้ตดนตรี) 
    ข. กำรรำยงำนตัวในวันทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี ของผู้เข้ำรับกำรทดสอบฯ 
จะต้องรำยงำนตัวต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมวันเวลำที่ก ำหนด ณ กองบัญชำกำร โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก โดยแบ่งเวลำ
รับรำยงำนตัวเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

        - รอบเช้ำ เวลำ  0700 – 0750 (ส ำหรับผู้ที่เข้ำรับกำรทดสอบควำมสำมำรถทำง
ดนตรี ในช่วงเช้ำ เวลำ 0800-1200) 
          - รอบบ่ำย เวลำ  1200 – 1250 (ส ำหรับผู้ที่เข้ำรับกำรทดสอบควำมสำมำรถทำง
ดนตรี ในช่วงบ่ำย เวลำ 1300-1700) 

       ค. เจ้ำหน้ำที่จะน ำตัวผู้ทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี เข้ำห้องทดสอบฯ แต่ละ
ประเภทเครื่องดนตรีจนจบขั้นตอนกำรทดสอบ 

11. ค าแนะน าส าหรับการสอบ 
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                - เมื่อเจ้ำหน้ำที่ปล่อยตัวให้เข้ำห้องทดสอบฯ ให้ผู้สอบ เดินเข้ำประจ ำจุด   
รำยงำนตัว  (บริเวณกลำงห้องทดสอบฯ)  ต่อหน้ำคณะกรรมกำร และรำยงำนตัวต่อคณะกรรมกำรดังนี้ 
             กระผม/ดิฉัน ชื่อ ........ นำมสกุล ........ ปฏิบัติเครื่องดนตรี (ชื่อเครื่องดนตรี)  
 มำจำก (ชื่อโรงเรียน + จังหวัด) ขออนุญำตเข้ำทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี ครับ/ค่ะ 

       ง. กำร Warm-up ในวันทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี สำมำรถ Warm-up         
ในห้องทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรีได้ เป็นระยะเวลำ 1 นำท ี

       จ. ห้ำมน ำอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่ำงๆ เช่น โทรศัพท์, Tuner, Computer, เครื่องเล่น  
Tape CD  mp3/mp4, พจนำนุกรมอิเลคโทรนิค, หรืออ่ืนๆที่มีคุณสมบัติในกำรสื่อสำร บันทึก และค ำนวณ 
เข้ำห้องทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี (กระเป๋ำหรือสิ่งของอ่ืนๆ ให้น ำไว้นอกห้องทดสอบฯ ภำยใต้กำรดูแล
ของเจ้ำหน้ำที)่ 

 ช. จบกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี  ผู้เข้ำสอบสำมำรถเดินทำงกลับได้ และ
รอฟังผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงดนตรีต่อไป                   
        

11.2 การสอบภาควิชาการ (ขั้นตอนที่ 3)  
     11.2.1 ขั้นตอนเตรียมควำมพร้อม 

ก. ผู้สมัครต้องไปถึงสถำนที่สอบก่อนเวลำสอบประมำณ 30 นำที เพ่ือตรวจสอบ
แผนผังห้องสอบ และที่นั่งสอบ ห้ำมผู้ปกครองเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับผู้สอบในระหว่ำงนี้โดย
เด็ดขำด 

                   ข. ผู้สมัครต้องเตรียมปำกกำ ดินสอและยำงลบมำเอง ทำงรำชกำรจะแจก
กระดำษค ำตอบ (ที่มีลำยเซ็นของกรรมกำรคุมห้องสอบก ำกับที่หัวมุมกระดำษทุกแผ่น) พร้อมกับปัญหำสอบให้ 
ห้ำมน ำกระดำษชนิดอื่น ๆ เข้ำไปในห้องสอบโดยเด็ดขำด 
                   ค. ข้อสอบทุกข้อจะมีค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว ผู้ใดตอบเกิน 1 ค ำตอบ 
กรรมกำรจะไม่พิจำรณำให้คะแนนในข้อนั้น 
                   ง .  ห้ ำมน ำ เครื่ องคิด เลข โทรศัพท์มื อถือ  เครื่ อง เล่น เพลง mp3 อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสำรใด ๆ ทุกชนิดเข้ำห้องสอบโดยเด็ดขำด ผู้เข้ำสอบต้องฝำกเครื่องมือสื่อสำร
ทุกชนิดกับเจ้ำหน้ำที่คุมสอบด้ำนหน้ำห้องก่อนเข้ำสอบ หำกตรวจพบเจอจะถือว่ำทุจริตในกำรสอบ 
                   จ. หำกปรำกฏว่ำมีกำรทุจริตหรือมีกำรช่วยเหลือกันในขณะสอบ กรรมกำรคุมห้อง
สอบจะบันทึกลงในใบค ำตอบไว้ ทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้รับกำรช่วยเหลือจะมีควำมผิดเท่ำกัน ซึ่งถือว่ำหมดสิทธิ์ใน
กำรสอบคัดเลือกในปีนี้และปีต่อๆ ไปด้วย 
                   ฉ. กรณีผู้ช่วยเหลือเป็นคนอื่น (มิใช่ผู้สมัคร) ทำงรำชกำรจะส่งตัวให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
                   ช. กำรเข้ำห้องสอบ 
                         - ก่อนเวลำสอบประมำณ 20 นำท ีกรรมกำรคุมห้องสอบจะเรียกผู้สมัครทุก
คนมำพร้อมกันที่หน้ำห้องสอบ (ตำมหมำยเลขที่ก ำหนด) 
                            - ห้ำมน ำอุปกรณ์ทุกชนิดเข้ำไปในห้องสอบ ยกเว้นตำมข้อ ข 
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                         - กรรมกำรคุมห้องสอบจะเรียกเข้ำห้องสอบ โดยตรวจบัตรประจ ำตัว
ผู้สมัครให้ถูกต้องกับหลักฐำนที่กรรมกำรมีอยู่ เข้ำนั่งตำมหมำยเลขที่ก ำหนด และตรงตำมรูปถ่ำย 
                          - กรรมกำรจะแจกปัญหำสอบและใบค ำตอบ 
                                    - ถ้ำมีข้อสงสัยหรือต้องกำรสิ่งใดให้ยกมือขึ้น แล้วแจ้งให้กรรมกำรทรำบ 
                        - เมื่อเริ่มกำรสอบแล้วผู้มำสอบสำยเกิน 30 นำที ถือว่ำหมดสิทธิ์ในกำรสอบ 
                         - ห้ำมพูดคุยหรือแสดงกิริยำที่ส่อไปในทำงทุจริต ห้ำมเปิดปัญหำสอบจนกว่ำ
จะได้รับค ำสั่ง 
                         - ผู้สมัครทุกคนจะต้องอยู่ในห้องสอบอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง จึงจะออกจำก
ห้องสอบก่อนเวลำนี้ไม่ได้ ไม่ว่ำจะท ำปัญหำสอบได้หรือไม่ก็ตำม 
                     - เมื่อกรรมกำรคุมห้องสอบบอกหมดเวลำ ให้ผู้สมัครทุกคนออกนอกห้อง
ทันที และให้วำงเอกสำรไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อย 

11.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (ขั้นตอนที่ 4)  
     11.3.1 ขั้นตอนเตรียมควำมพร้อม  
       ก. ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ผู้สมัครสอบจะต้องน ำชุดกีฬำ และรองเท้ำกีฬำ     
มำเปลี่ยนในวันทดสอบด้วย โดยเป็นกำรทดสอบสมรรถภำพของร่ำงกำยด้ำนควำมแข็งแรง ควำมว่องไว และ
ควำมอดทน มีรำยละเอียดเกณฑ์กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ตำมผนวก ข  
                   ข. สอบสัมภำษณ์ แต่งกำยชุดนัดเรียน เป็นกำรพิจำรณำตรวจสอบบุคลิกลักษณะ 
ควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย เชำวน์ปัญญำ รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ส ำหรับกำรเป็นทหำร 
หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด 
               
 

 12.1 เมื่อกำรสอบแต่ละข้ันตอนเสร็จสิ้นแล้ว กรมดุริยำงค์ทหำรบกจะประกำศผลให้ทรำบทำงเว็บไซต์ 
( www.rtabs.net ) และปิดประกำศท่ีโรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ดังนี้ 
          - กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกวีดีโอแสดงควำมสำมำรถทำงดนตรี (ขั้นตอนที่ 1) และ
มีสิทธิ์สอบควำมสำมำรถทำงดนตรี  
          - กำรประกำศผลกำรสอบควำมสำมำรถทำงดนตรี (ขั้นตอนที่ 2) 
          - กำรประกำศผลกำรสอบภำควิชำกำร (ขั้นตอนที่ 3) 
          - กำรประกำศผลขั้นสุดท้ำย (ขั้นตอนที่ 4) 
 12.2 ผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจผลกำรสอบตำมข้อ 12.1 และรำยงำนตัวกับเจ้ำหน้ำที่ตำมก ำหนดกำร    
ที่ระบุไว้ใน (ท้ำย) กำรประกำศผล 
 12.3 กำรประกำศผลจะประกำศผลตำมวันเวลำที่ก ำหนด (หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทรำบ) 
 12.4 กรมดุริยางค์ทหารบก จะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดในการคัดเลือก และจัดบุคคลให้เข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 

12. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

http://www.rtabs.net/
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 12.5 หำกผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกไม่ได้มำรำยงำนตัวตำมก ำหนดเวลำที่ระบุไว้ในกำรประกำศผล         
จะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือก และกรมดุริยำงค์ทหำรบกจะเรียกบุคคลอะไหล่ตำมล ำดับที่ ที่ประกำศไว้
เข้ำทดแทน  
 
 

 13.1 บุคคลที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก จะต้องน ำบิดำมำรดำหรือ
ผู้ปกครองที่ถูกต้องตำมกฎหมำยมำท ำหนังสืออนุญำตให้เป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก และจะต้องน ำผู้รับรอง
ค้ ำประกันมำท ำสัญญำเพ่ือรับทรำบ ปฏิบัติตำมพันธกรณีที่กล่ำวไว้ในหนังสือสัญญำต่อหน้ ำคณะกรรมกำร    
ท ำสัญญำตำมวันและเวลำที่ก ำหนด มิฉะนั้นจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์ในกำรเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 
 13.2 สถำนที่ท ำสัญญำ ณ โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 
 13.3 คุณสมบัติของผู้ปกครองและผู้ค้ ำประกัน 
         13.3.1 ผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                    13.3.1.1 เป็นบุคคลที่ประกอบอำชีพเป็นหลักฐำนซึ่งทำงรำชกำรเชื่อถือ 
                    13.3.1.2 ไม่เป็นนักศึกษำ ภิกษุ สำมเณร หรือนักบวชในศำสนำอื่น 
                    13.3.1.3 สำมำรถติดต่อกับโรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบกได้โดยสะดวก 
                    13.3.1.4 ผู้ปกครองหนึ่งคนจะท ำสัญญำเป็นผู้ปกครองนักเรียนได้ 1 คน 
                    13.3.1.5 ผู้ปกครองต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน 
                    13.3.1.6 ในกรณีที่ผู้ท ำสัญญำในฐำนะผู้ปกครองซึ่งมิใช่บิดำมำรดำจะต้องมีหนังสือ
มอบอ ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบิดำหรือมำรดำ มอบให้ท ำสัญญำในฐำนะผู้ปกครองแทนบิดำหรือมำรดำ
ของนักเรียน หรือหนังสือรับรองกำรเป็นผู้ปกครองจำกทำงรำชกำร 
                    13.3.1.7 ผู้ ปกครองต้องได้ รั บค ำยินยอมเป็นลำยลักษณ์ อักษรจำกคู่ สมรส                
ให้ท ำนิติกรรมได ้
                    13.3.1.8 ผู้ปกครองต้องยินยอมกำรเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ยินยอมให้
ผู้สมัครท ำสัญญำกับกรมดุริยำงค์ทหำรบกได้ และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในระหว่ำงเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 
หรือเมื่อมีกำรละเมิดสัญญำภำยหลังจบกำรศึกษำแล้ว 
         13.3.2 ผู้ค้ ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                    13.3.2.1 ต้องเป็นข้ำรำชกำรทหำรหรือต ำรวจชั้นสัญญำบัตร ชั้นยศตั้งแต่ ร้อยตรี   
เรือตรี เรืออำกำศตรี หรือร้อยต ำรวจตรี ขึ้นไป อำยุไม่เกิน 50 ปี 
                    13.3.2.2 ข้ำรำชกำรพลเรือนที่ด ำรงต ำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป อำยุไม่เกิน 50 ปี 
                    13.3.2.3 ผู้ค้ ำประกันหนึ่งคนจะท ำสัญญำค้ ำประกันนักเรียนได้ 1 คน 
                    13.3.2.4 ผู้ค้ ำประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ปกครอง 
                    13.3.2.5 ผู้ค้ ำประกันต้องได้รับค ำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคู่สมรสให้ท ำ    
นิติกรรมได ้

13. การท าสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
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 13.4 เอกสำรที่จะต้องเตรียมมำในวันท ำสัญญำ 
         13.4.1 เอกสำรส่วนตัวของนักเรียน 

                    13.4.1.1 รูปถ่ำย ขนำด 3 x 4 ซม. จ ำนวน 2 รูป 
                    13.4.1.2 สูติบัตรตัวจริงหรือใบแทน พร้อมส ำเนำ 2 ชุด 
                    13.4.1.3 บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือใบแทน พร้อมส ำเนำ 2 ชุด 
                            13.4.1.4 ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนตัวจริงของนักเรียนและของบิดำมำรดำ พร้อม
ส ำเนำ 2 ชุด 
                    13.4.1.5 ในกรณีที่บิดำมำรดำถึงแก่กรรมให้น ำมรณะบัตรมำแสดงแทน พร้อม             
ส ำเนำ 2 ชุด 
                    13.4.1.6 หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำ 2 ชุด 
                         13.4.1.7 ประกำศนียบัตรหรือใบสุทธิที่แสดงคุณวุฒิส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ตัวจริง พร้อมส ำเนำ 2 ชุด 
                    13.4.1.8 ทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำ หรือหนังสือกำรจดทะเบียนรับรองบุตร 
พร้อมส ำเนำ 2 ชุด 
                    13.4.1.9 ในกรณีที่ปู่ย่ำ หรือ ตำ ยำย ไม่มีสัญชำติไทย ให้น ำหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งต่อไปนี้มำแสดง 
                     13.4.1.9.1 สูติบัตรบิดำมำรดำของผู้สมัคร (ตัวจริงพร้อมส ำเนำ) 
                       13.4.1.9.2 หนังสือรับรองที่ออกให้โดยนำยทะเบียนท้องที่ของส ำนักงำน
เขตหรือที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในท้องที่นั้น รับรองว่ำบิดำมำรดำ       
ของผู้สมัครมีสัญชำติไทยโดยก ำเนิด (ตัวจริงพร้อมส ำเนำ) 
                       13.4.1.9.3 ใบส ำคัญแสดงกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร       
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของบิดำของผู้สมัคร 
         13.4.2 เอกสำรของผู้ปกครองและผู้ค้ ำประกัน 
                    13.4.2.1 ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนตัวจริงของผู้ปกครองและผู้ค้ ำประกัน พร้อม
ส ำเนำ  2 ชุด 
                    13.4.2.2 บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ยัง
ไม่หมดอำยุ พร้อมส ำเนำ 2 ชุด 
                    13.4.2.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของคู่สมรส จ ำนวน 2 ชุด 
                    13.4.2.4 ส ำเนำทะเบียนสมรสหรือใบหย่ำ จ ำนวน 2 ชุด 
                    13.4.2.5 หนังสือแสดงควำมยินยอมในกำรท ำนิติกรรมของคู่สมรส (ตำมแบบฟอร์ม
ตัวอย่ำง) 
                    13.4.2.6 เอกสำรซึ่งถ่ำยจำกเอกสำรฉบับจริง  ให้เจ้ำของเอกสำรรับรองส ำเนำถูกต้อง     
ทุกฉบับ 
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13.5 ค่ำใช้จ่ำยในวันท ำสัญญำ  
         ผู้ที่ได้ท ำสัญญำมอบตัวเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบกแล้ว ต้องน ำเงินมำช ำระ ดังนี้ 
          13.5.1 ค่ำประกันของเสียหำย   2,000.-  บำท 
          13.5.2 ค่ำเครื่องใช้ส่วนตัว  10,000.- บำท 
          13.5.3 ค่ำชุดกีฬำ    1,500.-   บำท 
          13.5.4 ค่ำหนังสือเรียน                       2,100.-   บำท 
         13.5.5 ค่ำบ ำรุงห้องสมุด                 1,000.-  บำท 
         13.5.6 ค่ำอำกรแสตมป ์            30.-  บำท 
 13.6 ผู้ที่ท ำสัญญำมอบตัวเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบกเรียบร้อยแล้ว หากมีการสละสิทธิ์ทาง
โรงเรียนฯ จะไม่คืนเงินให้ และจะฟ้องร้องเรียกคืนจากโรงเรียนฯ มิได้ 
 
 

 ในระหว่ำงที่เป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ถ้ำมีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังกล่ำวต่อไปนี้ เกิดขึ้น           
ให้นับเป็นเหตุที่ท ำให้พ้นจำกฐำนะนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 
 14.1 ขำดคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังกล่ำวมำแล้วใน ข้อ 3 เว้นแต่ทำงรำชกำรจะพิจำรณำ          
เป็นกรณีพิเศษ 
 14.2 ผู้ค้ ำประกันถอนกำรค้ ำประกันหรือถึงแก่กรรม หรือทำงรำชกำรเห็นว่ำขำดคุณสมบัติ             
จนไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ ำประกันต่อไปได้ และทำงรำชกำรได้ให้นักเรียนหำผู้ค้ ำประกันใหม่ ถ้ำหำไม่ได้        
เกินก ำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งให้นักเรียนทรำบ ให้ถือว่ำหมดสภำพกำรเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 
 14.3 ต้องโทษตำมค ำพิพำกษำของศำลอันถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดในลักษณะฐำนลหุโทษ   
หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
 14.4 ประพฤติผิดต่อสัญญำที่ท ำไว้กับโรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก หรือประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 
 14.5 สอบควำมรู้ไม่ได้ตำมเกณฑ์ที่ทำงโรงเรียนก ำหนดไว้ เว้นแต่จะได้พิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
 14.6 ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์จะต้องพ้นจำกฐำนะนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก   
ตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนดไว้ 
 
 

 ผู้ปกครองและผู้ค้ ำประกันต้องร่วมกันรับผิดชอบและชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ทำงรำชกำร ในกรณีที่
นักเรียนในควำมปกครองจะต้องพ้นจำกฐำนะนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบกในระหว่ำงศึกษำ จะต้องชดใช้เงินให้แก่
กองทัพบก ตำมจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยที่กองทัพบกให้ในขณะศึกษำอยู่ในโรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 

14. การพ้นจากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 

15. การชดใช้เงิน 
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 เมื่อเรียนจบหลักสูตรที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้แล้ว จะต้องอยู่รับรำชกำรในกองทัพบกไม่น้อยกว่ำ       
2 เท่ำของจ ำนวนปีที่ศึกษำ ถ้ำอยู่รับรำชกำรไม่ครบก ำหนดจะต้องชดใช้เงินให้แก่กองทัพบก จ ำนวนปีละ 
65,000.- บำท ของระยะเวลำที่รับรำชกำรไม่ครบนั้น เศษของปีให้คิดเป็น 1 ปี 

 

 ในกรณีนักเรียนท ำสัญญำมอบตัวและเริ่มเข้ำรับกำรศึกษำแล้ว หำกประสงค์จะขอลำออกหรือถูก      
ให้ออกด้วยกรณีใด ๆ ภำยใน  1  เดือนหลังเข้ำรับกำรศึกษำ ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่ำปรับ เนื่องจำกอยู่ในระยะ     
ที่เรียกบุคคลส ำรองเข้ำทดแทนได้       

 

 

 

 

 
                                                                      
                                                                      
                              
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. การขอลาออกในช่วงเป็นนักเรียนใหม่ 

ให้ผู้สมัครสอบท าความเข้าใจค าชี้แจงระเบียบการที่กล่าวมานี้ หากมีข้อสงสัย
ใดๆ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2245-9378    
หรือ 0-2245-1457, 0-2245-3373 (ต่อ) 89532, 89533, 89534  
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ผนวก ก 
ขนำดพิกัดของร่ำงกำย และบัญชีโรค หรือควำมผิดปกติหรือควำมพิกำร 

ซึ่งขัดต่อกำรเป็นนักเรียนดุริยำงค์ ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยโรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก พ.ศ.2559 
 1. ขนำดพิกัดของร่ำงกำย 

อำยุ (ปี) 

ชำย หญิง 

หมำยเหตุ ควำมขยำยของอก (ซ.ม.) น้ ำหนัก สูง น้ ำหนัก สูง 

หำยใจเข้ำ หำยใจออก (กก.) (ซม.) (กก.) (ซม.) 

15 75 72 42 152 41 148   

16 76 73 43 154 42 149 เกณฑ์นี้ 

17 77 74 44 156 43 150 เป็นอย่ำงต่ ำ 

18 78 75 45 158 44 151   
  
 2. มำตรฐำนสัดส่วนร่ำงกำยใช้ค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) เป็นเกณฑ์ตำมท่ีกรมยุทธศึกษำทหำรบก 
ก ำหนด 
 3. บัญชีโรค หรือควำมผิดปกติ หรือควำมพิกำร ซึ่งขัดต่อกำรเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 
     3.1 ร่ำงกำยผิดปกติ หรือวิกลรูป หรือพิกำร 
 3.1.1 หน้ำผิดรูปจนดูน่ำเกลียดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                          3.1.1.1 อัมพำตที่หน้ำ (Facial paralysis) 
                          3.1.1.2 เนื้อกระตุก (Tics) 
                          3.1.1.3 แผลเป็นหรือปำนที่หน้ำ มีเนื้อที่ตั้งแต่ 1.5 ตำรำงนิ้วขึ้นไปหรือมีควำมยำวมำก 
จนน่ำเกลียด 
                          3.1.1.4 เนื้องอก ที่หน้ำมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่  5 ซ.ม.ขึ้นไป 
                   3.1.2 ปำกผิดรูปจนดูน่ำเกลียด เช่นแหว่ง หรอืผิดรูปจนพูดไม่ชัด 
                   3.1.3 ช่องปำกผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไม่ชัด 
                   3.1.4 ซอกคอ หรือ ศอก รักแร้ติดกัน 
                   3.1.5 แขน หรือขำ 
                          3.1.5.1 ยำวไม่เท่ำกัน หรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
                          3.1.5.2 โค้งเข้ำ หรือ ออก 
                          3.1.5.3 ลีบ หรือบิดเก 
 3.1.5.4 แขน ขำ มือ หรือเท้ำ ด้วนหรือพิกำร ถึงแม้ว่ำจะรักษำด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้ว     
ก็ยังใช้กำรไม่ได้  (เพ่ิมเติม) 
                   
  3.1.6 มือ หรือเท้ำ 
                          3.1.6.1 ลีบ หรือบิดเก 
                          3.1.6.2 เท้ำปุก 
                   3.1.7 นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
                     3.1.7.1 บิดเก และท ำงำนไม่ถนัด 
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 3.1.7.2 นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลำยนิ้วหรือพิกำรถึงขั้นใช้กำรไม่ได้ 
             3.1.7.3 นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลำยนิ้ว 
                  3.1.7.4 นิ้วมือในมือข้ำงเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลำยนิ้วหรือพิกำร     
ถึงข้ันใช้กำรไม่ได้ 
               3.1.7.5 นิ้วหัวแม่เท้ำด้วนจนถึงข้อปลำยนิ้วหรือพิกำรถึงขั้นใช้กำรไม่ได้ 
                3.1.7.6 นิ้วเท้ำในเท้ำข้ำงเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลำยนิ้วหรือพิกำร       
ถึงข้ันใช้กำรไม่ได้ 
                  3.1.7.7 นิ้วเท้ำในเท้ำแต่ละข้ำงตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงปลำยนิ้วหรือพิกำรถึงชั้น      
ใช้กำรไม่ได ้
                3.1.7.8 นิ้วเท้ำในเท้ำข้ำงใดข้ำงหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโดนนิ้วหรือพิกำร     
ถึงข้ันใช้กำรไม่ได้ 
                     3.1.7.9 มีจ ำนวนเกินกว่ำ หรือน้อยกว่ำปกติ 
                     3.1.7.10 ช่องระหว่ำงนิ้ว หรือนิ้วเท้ำติดกัน 
            3.1.8 คนเผือก 
 3.1.9 จมูกโหว่ 
        3.1.10 เพดำนโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด   
 3.2 โรคหรือควำมผิดปกติของกระดูกข้อ และกล้ำมเนื้อ 
                   3.2.1 ข้อติด (Ankylosis) หรือหลวมหลุดง่ำย 
                  3.2.2 โรคข้อหรือควำมผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้ 
                          (ก) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
                          (ข) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
                          (ค) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 

        3.2.3 คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถำวร 
 3.2.4 กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง แอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถำวร 
 3.2.5 กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
 3.2.6 กล้ำมเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วน
หนึ่งส่วนใดใช้กำรไม่ได้ 
               
 3.3 ผิวหนัง 
                   3.3.1 โรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งยำกต่อกำรรักษำ หรือเป็นที่น่ำรังเกียจ 
                   3.3.2 แผลเป็น ไฝ ปำนที่ส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยมีขนำดตั้ง 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้วขึ้นไป หรือมำกจน              
ดูน่ำเกลียด 
                   3.3.3 มีรอยสักบนส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย 
                   3.3.4 เนื้องอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผิวหนังของร่ำงกำย 
                   3.3.5 ฝังมุก 
                  3.3.6 โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก ำเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis          
& Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
 3.4 โรคหรือควำมผิดปกติของตำ 
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 3.4.1 สำยตำผิดปกติ แม้เพียงข้ำงเดียวโดยที่แก้ไขให้เป็น Spherical Equivalent แล้ว         
เกินกว่ำ 2 ไดออปเตอร์ Spherical Equivalent นั้นมีควำมหมำยว่ำในกำรตรวจสอบสำยตำนั้น ถือ  สำยตำสั้น
หรือยำวเป็นส ำคัญ ถ้ำมีสำยตำเอียงร่วมด้วยจะแก้สำยตำเอียงนั้นให้เป็นสำยตำสั้นหรือยำว คือท ำให้เป็น 
Spherical Equivalent ถ้ำแก้สำยตำสั้นหรือยำวนั้นมำกกว่ำ 2 ไดออปเตอร์ ก็ถือว่ำไม่สำมำรถ เป็นนักเรียน
ดุริยำงค์ทหำรบกได ้
                   3.4.2 บอดส ี
                   3.4.3 ตำเหล่(Squint) จนปรำกฏชัด 
                   3.4.4 ลูกตำสั้น (Nystagmus) 
                   3.4.5 แก้วตำขุ่น (Cataract)  
                   3.4.6 กระจกตำขุ่น (Opacity of Cornea) 
                   3.4.7 กระจกตำอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้ำง (Chronic interstitial Keratitis) 
                   3.4.8 หนังตำแหว่งจนเสียรูป 
                   3.4.9 หนังตำตก 
                   3.4.10 หนังตำม้วนเข้ำ (Entropion) หรือหนังตำม้วนออก 
                   3.4.11 ช่องหนังตำ (Palpebral Fissure) กว้ำงไม่เท่ำกันจนดูน่ำเกลียด 
                   3.4.12 ต้อหิน (Glaucoma) 
                   3.4.13 ต้อแก้วตำทั้งสองข้ำง (Bilateral Cataract) 
                   3.4.14 โรคขั้วประสำทตำเสื่อมทั้ง 2 ข้ำง (Optic Atrophy) 
                   3.4.15 ประสำทกำรเคลื่อนไหวลูกตำไม่ท ำงำน สูญเสียอย่ำงถำวร (Cranial never 3rd,     
4th, 6th ) 
 3.5 โรคหรือควำมผิดปกติของหู คอ จมูก 
                   3.5.1 ใบหูผิดรูป หรือผิดขนำดจนปรำกฏชัด 
                   3.5.2 ช่องหูมีหนองเรื้อรัง 
                   3.5.3 เยื่อแก้วหูทะลุ 
                   3.5.4 กำรได้ยินเสียงผิดปกติ 
                   3.5.5 โรค หรือควำมพิกำรใดๆ ที่ท ำให้ได้ยินเสียงผิดปกติ 
                   3.5.6 เพดำนโหว่ หรือเพดำนสูงจนพูดไม่ชัด 
                   3.5.7 จมูกผิดรูปจนดูน่ำเกลียด เช่นบี้ หรือแหว่ง 
                   3.5.8 ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp) 
                   3.5.9 ต่อมทอมซิลอักเสบรื้อรัง และโตมำก (ในวันตรวจเพื่อเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์) 
                   3.5.10 พูดติดอ่ำง 
                   3.5.11 หูหนวก                  
                   3.5.12 หูชั้นกลำงอักเสบเรื้อรัง  
              3.6 ฟัน 
                    3.6.1 มีฟันเคี้ยวอำหำรได้ไม่ครบตำมหลักเกณฑ์ คือก ำหนดฟันกรำม (Molars) และ        
ฟันกรำมน้อย(Premolars) อย่ำงน้อยข้ำงบน 6 ซี่ และข้ำงล่ำง 6 ซี่ ฟันหน้ำ (Lncisors and canines)ข้ำงบน 
4 ซี่ ข้ำงล่ำง 4 ซี่  ฟันที่ถอนไปแล้วหำกได้รับกำรใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีท ำสะพำน (Bridge) จึงให้
นับเป็นจ ำนวนซี่ได้ ฟันตำมจ ำนวนดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น จะต้องไม่มีคุณลักษณะดังนี้ 
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 3.6.1.1 ฟันที่เป็นรูผุที่ไม่ได้รับกำรอุด หรืออุดด้วยวัตถุไม่ถำวร 
                            3.6.1.2 ฟันที่อุด หรือท ำครอบไม่เรียบร้อย 
                            3.6.1.3 ฟันน้ ำนม 
                            3.6.1.4 ฟันตำย เว้นแต่คลองประสำทได้รับกำรอุดที่ถูกต้องแล้ว 
                            3.6.1.5 ฟันยำวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเก จนไม่สำมำรถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟัน
ธรรมดำ หรือฟันปลอม 
                            3.6.1.6 มีกำรท ำลำยอย่ำงรุนแรงของอวัยวะที่รองรับ เช่นกระดูก เหงือก เยื่อหุ้ม      
รำกฟัน 
                3.6.2 มีช่องว่ำงระหว่ำงฟันหน้ำห่ำงจนดูน่ำเกลียด 
                     3.6.3 กำรสบของฟันที่ผิดปกติอย่ำงมำกจนท ำให้ใบหน้ำผิดไป หรือกำรเคี้ยวอำหำรธรรมดำไม่ได้ผล 
                   3.6.4 ถุงน้ ำ (Cysts) กำรอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่ำงรุนแรง หรือพยำธิสภำพอ่ืน ๆ 
ในปำกเช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ผิดสภำพกำรเช่นนี้ อำจท ำให้เกิดอันตรำยต่ออวัยวะ 
ข้ำงเคียง หรือสุขภำพของผู้สมัคร 
 3.7 โรคของหัวใจ หลอดเลือด โรคเลือดและอวัยวะสร้ำงเลือด 
                   3.7.1 หัวใจพิกำรแต่ก ำเนิด (Congenital heart disease) 
                   3.7.2 ลิ้นหัวใจพิกำร  
                   3.7.3 หัวใจวำย และมีเลือดค่ัง (Congenatal heart failure) 
          3.7.4 กำรเต้นของหัวใจผิดปกติอย่ำงถำวร จนอำจเกิดอันตรำยร้ำยแรง 
                   3.7.5 อนิวริซึม (Aneurism) ของหลอดเลือดใหญ่  
                   3.7.6 หลอดเลือดด ำขอดที่ขำหรือแขน  ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด  
 3.7.7 โรคเลือดหรืออวัยวะสร้ำงเลือดผิดปกติอย่ำงถำวรและอำจเป็นอันตรำยถึงชีวิต 
                  3.7.8 หัวใจหรือหลอดเลือดพิกำรอย่ำงถำวร จนอำจเกิดอันตรำยร้ำยแรง 
                 3.7.9 โรคกล้ำมเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้และอำจอันตรำย 
                 3.7.10 หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
                 3.7.11 หลอดเลือดภำยในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อำจอันตรำย 
                 3.7.12 โรคเลือดหรืออวัยวะสร้ำงเลือดผิดปกติอย่ำงรุนแรงและอำจเป็นอันตรำยถึงชีวิต 
                 3.7.13 ภำวะม้ำมโต (Hypersplenism) ที่รักษำไม่หำยและอำจเป็นอันตรำย 
 3.8 โรคของระบบหำยใจ 
                   3.8.1 วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosisi) 
                   3.8.2 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronschitis) 
                    3.8.3 หลอดลมขยำยพอง (Bronchiectasis) 
                    3.8.4 โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับกำรวินิจฉัยตำมเกณฑ์กำรวินิจฉัย 
                    3.8.5 มีน้ ำหรือมีหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด  
                    3.8.6 หลอดลมอักเสบ ซึ่งก ำลังปรำกฏอำกำรฟังได้ชัดเจน  
        3.8.7 โรคทำงปอดที่มีอำกำรไอ หอบเหนื่อย และมีกำรสูญเสียกำรท ำงำนของระบบทำงเดิน
หำยใจโดยตรวจสมรรถภำพปอดได้ค่ำ Forced Expiratory Volume in One Second และ หรือ Forced 
Vital Capacity ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของค่ำมำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
          3.8.8 โรคควำมดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยกำรตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยกำรใส่สำยวัดควำมดันเลือดในปอด 
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         3.8.9 โรคถุงน้ ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภำพถ่ำยรังสีทรวงอก หรือ 
เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
          3.8.10 โรคหยุดกำรหำยใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยกำร
ตรวจกำรนอนหลับ (Polysomnography) 
              3.9 ระบบทำงเดินอำหำร  
                    3.9.1 ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
                    3.9.2 ฝีที่ตับ (Abscess of liver) 
 3.9.3 ดีซ่ำน (Jaundice) 
                  3.9.4 ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นชัดเจน 
                    3.9.5 ฝีคัณฑสูตร (Perianal abscess) 
                    3.9.6 ไส้เลื่อน 
  
 3.10 โรคของระบบปัสสำวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกำมโรค 
                3.10.1 ไต อักเสบเรื้อรัง 
                3.10.2 ไตพองเป็นถุงน้ ำ (Hydronephrosis or polycystic kidney)  
                   3.10.3 ไตพองเป็นถุงหนอง 
                 3.10.4 นิ่วในไต จนท ำให้ไตเสื่อมสมรรถภำพอย่ำงถำวร (Renal calculus with 
permanent impairment or renal function) 
                   3.10.5 กล่อนน้ ำ (Hydrocele) 
                3.10.6 หลอดเลือดด ำขอดที่ถุงอัณฑะ (Varicocele) 
                  3.10.7 กระเทย (Hermaphrodism) 
             3.10.8 กำมโรคทีป่รำกฏอำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
               3.10.9 กลุ่มอำกำรไตพิกำร (Nephrotic Syndrome) 
              3.10.10 ไตวำยเรื้อรัง 
                 3.10.11 ไตพองเป็นถุงน้ ำแต่ก ำเนิด (Polycystic Kidney) 
 3.11 โรคทำงประสำทวิทยำ และ โรคทำงจิตเวช 
                 3.11.1 โรคจิต (Psychosis) 
                    3.11.2 โรคทำงจิตเวช 
                     (ก) โรคจิตที่มีอำกำรรุนแรงหรือเรื้อรัง 
                                   1) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
                                   2) โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced 
Delusional Disorder) 
                                   3) โรคสคิชโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
                                   4) โรคจิตที่เกิดจำกโรคทำงกำย (Other Mental Disorder due to Brain 
Damage and Dysfunction) 
                                   5) โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
                        (ข) โรคอำรมณ์แปรปรวนที่มีอำกำรรุนแรงหรือเรื้อรัง 
                                  1) โรคอำรมณ์แปรปรวน (Manic Episode , Bipolar Affective Disorder) 
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                               2) โรคอำรมณ์แปรปรวนที่เกิดจำกโรคทำงกำย (Other Mental Disorder , due 
to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 
                         3) โรคอำรมณ์แปรปรวนอ่ืน ๆ (Other Mood (Affective)Disorder , 
Unspecified Mood Disorder) 
                                  4) โรคซึมเศร้ำ (Depressive Disorder , Recurrent Depressive Disorder) 
                             (ค) โรคพัฒนำกำรทำงจิตเวช 
                                  1) จิตเจริญล่ำช้ำที่มีระดับเชำว์ปัญญำ 70 หรือต่ ำกว่ำ (Mental Retardation) 
                                  2) โรคหรือควำมผิดปกติในกำรพัฒนำกำรของทักษะทำงสังคมและภำษำ 
(Pervasive Developmental Disorder) 
          3.11.3 อัมพำต (Paralysis) ของแขน ขำ มือ หรือ เท้ำชนิดถำวร 
                 3.11.4 โรคลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท ำให้มีอำกำรชัก (Seizures) 
                     3.11.5 ปัญญำอ่อน (Mental deficiency) 
                     3.11.6 ใบ ้(Mutism) หรือพูดไม่เป็นภำษำหรือฟังภำษำไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถำวร 
                   3.11.7 จิตเจริญล่ำช้ำ (Mental Retardation) ที่มีระดับเชำว์ปัญญำ 69 หรือต่ ำกว่ำนั้น 
                   3.11.8 สมองเสื่อม (Dementia) 
                   3.11.9 โรคหรือควำมผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท ำให้เกิดควำมผิดปกติอย่ำงมำกใน
กำรเคลื่อนไหวของแขนหรือขำอย่ำงถำวร 
                   3.11.10 กล้ำมเนื้อหมดก ำลังอย่ำงหนัก (Myasthenia Gravis) 
 3.12 ระบบต่อมไร้ท่อและภำวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
                3.12.1 โรคคอพอก (Simple goiter) 
                    3.12.2 ธัยโรทอกธิโคซิส  
                    3.12.3  มิกซิเดมำ (Myxedema) 
                  3.12.4 เบำหวำน (Diabetes mellitus) 
                3.12.5 ภำวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีควำมหมำยของร่ำงกำย (BodyMass Index) ตั้งแต่     
35 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตรขึ้นไป 
                 3.12.6 ภำวะต่อมธัยรอยด์ท ำงำนมำกผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
               3.12.7 ภำวะต่อมธัยรอยด์ท ำงำนน้อยไปอย่ำงถำวร 
                 3.12.8 ภำวะต่อมพำรำธัยรอยด์ท ำงำนน้อยไปอย่ำงถำวร 
                 3.12.9 ภำวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่ำงถำวร 
                 3.12.10 โรคหรือควำมผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธำตุ สำรอำหำรดุลสำรน้ ำ            
อีเล็กโทรลัยท์และกรดด่ำง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ ชนิดถำวร และอำจเป็นอันตรำย     
              3.13 โรคของเลือดและอวัยวะก่อก ำเนิดเลือด (Disease of blood and Blood forming organ) 
ผิดปกติอย่ำงถำวร และอำจเป็นอันตรำย  
            3.14 โรคติดเชื้อหรือโรคเกิดจำกปำรำสิต (Infectious and Parasitic disease)  
                    3.14.1 โรคเรื้อน  
                    3.14.2 โรคเท้ำช้ำงทีป่รำกฏอำกำร 
                     3.14.3 วัณโรคของอวัยวะอ่ืน 
               3.14.4 โรคคุดทะรำด หรือรองพ้ืน (Yaws) 
                     3.14.5 โรคติดต่ออันตรำย  
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                 3.14.6 โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอำกำรรุนแรง ซึ่งไม่สำมำรถรักษำให้หำยได้ 
              3.15 เนื้องอก  
                      3.15.1 เนื้องอกไม่ร้ำย (Benign neophasm) ที่มีขนำดใหญ่  
                      3.15.2 เนื้องอกร้ำย (Malignant neoplasm) ไม่ว่ำจะเป็นแก่อวัยวะใด  
              3.16 โรคพิษสุรำเรื้อรัง หรือติดยำเสพติดให้โทษ 
             3.17 โรคหรือควำมพิกำรใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมกำรแพทย์เห็นว่ำไม่สมควรรับเป็น
นักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 
              3.18 โรคเอดส์    

    3.19 ภำวะเพศสภำพไม่ตรงกับเพศก ำเนิด (Gender Identity Disorder) 
         3.20 โรคอ่ืนๆ 
                 3.20.1 มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
                  3.20.2 ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 
                  3.20.3 ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
                  3.20.4 คนเผือก (Albion) 
                  3.20.5 โรคลูปัสอิริธิมำโตซัสทั่วร่ำงกำย (Systemic Lupus Eeythematosus) 
                  3.20.6 กำยแข็งทั่วร่ำงกำย (Systemic Sclerosis) 
 หมายเหตุ นักเรียนที่มีโรคประจ าตัวซึ่งขัดต่อการเป็นเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก แต่ปกปิด
ข้อมูลไม่แจ้งต่อแพทย์ผู้ท าการตรวจ หากทางโรงเรียนตรวจพบภายหลังจากการเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์
ทหารบกแล้ว จะถูกถอนทะเบียนทันที  
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ผนวก ข 
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ 

 

ท่าดันพื้น ( 2 นาที ) 

ชาย ชาย หญิง หญิง 

จ านวน
ครั้ง 

คะแนน 
จ านวน

ครั้ง 
คะแนน 

จ านวน
ครั้ง 

คะแนน 
จ านวน

ครั้ง 
คะแนน 

1 1 12 50 1 2 12 79 

2 3 13 55 2 9 13 86 

3 5 14 60 3 16 14 93 

4 10 15 65 4 23 15 100 

5 15 16 70 5 30   

6 20 17 75 6 37   

7 25 18 80 7 44   

8 30 19 85 8 51   

9 35 20 90 9 58   

10 40 21 95 10 65   

11 45 22 100 11 72   
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ท่าลุก-นั่ง ( 2 นาที ) 

ชาย ชาย หญิง หญิง 

จ านวน
ครั้ง 

คะแนน จ านวน
ครั้ง 

คะแนน จ านวน
ครั้ง 

คะแนน จ านวน
ครั้ง 

คะแนน 

1 1 18 52 1 4 18 72 

2 4 19 55 2 8 19 76 

3 7 20 58 3 12 20 80 

4 10 21 61 4 16 21 84 

5 13 22 64 5 20 22 88 

6 16 23 67 6 24 23 92 

7 19 24 70 7 28 24 96 

8 22 25 73 8 32 25 100 

9 25 26 76 9 36   

10 28 27 79 10 40   

11 31 28 82 11 44   

12 34 29 85 12 48   

13 37 30 88 13 52   

14 40 31 91 14 56   

15 43 32 94 15 60   

16 46 33 97 16 64   

17 49 34 100 17 68   
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ว่ิง 800 เมตร 

ชาย ชาย หญิง หญิง 

เวลา คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน 

3.48 1 3.31 52 4.33 1 4.16 52 

3.47 4 3.30 55 4.32 4 4.15 55 

3.46 7 3.29 58 4.31 7 4.14 58 

3.45 10 3.28 61 4.30 10 4.13 61 

3.44 13 3.27 64 4.29 13 4.12 64 

3.43 16 3.26 67 4.28 16 4.11 67 

3.42 19 3.25 70 4.27 19 4.10 70 

3.41 22 3.24 73 4.26 22 4.09 73 

3.40 25 3.23 76 4.25 25 4.08 76 

3.39 28 3.22 79 4.24 28 4.07 79 

3.38 31 3.21 82 4.23 31 4.06 82 

3.37 34 3.20 85 4.22 34 4.05 85 

3.36 37 3.19 88 4.21 37 4.04 88 

3.35 40 3.18 91 4.20 40 4.03 91 

3.34 43 3.17 94 4.19 43 4.02 94 

3.33 46 3.16 97 4.18 46 4.01 97 

3.32 49 3.15 100 4.17 49 4.00 100 
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ผนวก   ค 
หนังสือรับรองการปฏิบัตริาชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ 

ที.่..............................................                            ชื่อหน่วย......................................................................... 
     วันที่..................เดือน................................พ.ศ......................... 

เรื่อง กำรรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

เรียน ประธำนกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก 

                      ดว้ย................................................................... ........ประเภท.................................................. 
สังกัด...................................................มีภูมิล ำเนำอยู่บ้ำนเลขที่..........................................หมู่ที.่.......................... 
ถนน...............................ต ำบล.................................อ ำเภอ...............................จังหวัด......................................... 
ได้ยื่นค ำร้องขอให้ตรวจสอบประวัติกับขอให้รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉิน และรำชกำรทวีคูณของ 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ........................................................................................... .... 
จึงขอรับรองว่ำ.....................................................ได้เคยปฏิบัติรำชกำรทัพฉุกเฉิน และรำชกำรทวีคูณ ดังนี้ 
                      1. ............................................................................................................................................. 
                      2. ........................................................................................................ ..................................... 
                      3. ................................................................................................................. ............................ 
กับได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นเกียรติคือ 
                      1. ................................................................................................................. ............................ 
                      2. ................................................................................................................. ............................ 
                      3. ......................................................................................... .................................................... 
 
รับรองถูกต้อง     (ลงชื่อ)........................................................................ ..... 
(ลงชื่อ)................................................................ ต ำแหน่ง........................................................................... 
              เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ 
 
หมายเหตุ หนังสือรับรองนี้ขอได้ที่ 
  1. หน่วยต้นสังกัดของข้ำรำชกำรผู้นั้น 
  2. กรมสำรบรรณทหำรบก 
  3. กองเสมียนตรำ กรมก ำลังพล กองทัพเรือ 
  4. กองบริกำรก ำลังพล กรมก ำลังพล กองทัพอำกำศ 
  5. กรมสำรบรรณทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
  6. แผนกประวัติ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
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ผนวก ง 
 

หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร 
 
ที.่................... 
ศูนย์กำรฝึกวิชำทหำร...................................... 
 ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำนักศึกษำวิชำทหำร.............................................................................. 
หมำยเลขทะเบียน.....................................(ก ำลังศึกษำ,สอบ) วิชำทหำรชั้นปีที่.................................................... 
ประจ ำปีกำรศึกษำ...................................... จำกสถำนศึกษำวิชำทหำร................................................................ 
จังหวัด........................................................ 
 
ให้ไว้  ณ  วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................ 
 
 
      (ลงชื่อ) ....................................................  
       (.................................................)  
      ต ำแหน่ง................................................... 
 
 
หมายเหตุ โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก จะรับพิจำรณำเฉพำะหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยรำชกำรในสังกัด
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน หรือฝึกก ำลังพลส ำรอง จังหวัดทหำรบกเท่ำนั้น 
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ผนวก จ 
 

ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

ล าดับ รายการปฏิบัติ วัน/เดือน/ปี สถานที ่ หมายเหตุ 

1 ประกำศประชำสมัพันธ์กำรรับสมคัร 25 พ.ย. 62 อินเทอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ. 
 

2 รับสมคัรผำ่น WEBSITE 2 ธ.ค. 62 – 26 ม.ค. 63 อินเทอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ. 
  

  

3 ผู้สมคัรช ำระเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย 2 ธ.ค. 62 - 27 ม.ค. 63 ธนำคำรกรุงไทย 
  

  

4 
ประกำศรำยชื่อและวันเวลำผู้มสีิทธ์ิ 
สอบปฏิบัตเิครื่องดนตรี (ขั้นตอนที่ 1) 

12 ก.พ. 63 
 

อินเทอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ. 
ผ่ำนกำรคดัเลือกจำก
คณะกรรมกำรฯ ใน
กำรน ำเสนอวีดีโอ 

5 กำรสอบปฏบิัติเครื่องดนตรี (ขั้นตอนท่ี 2) 17 – 21 ก.พ. 63 รร.ดย.ทบ. 
  

  

6 ประกำศผลกำรสอบปฏิบัติเครื่องดนตร ี 28 ก.พ. 63 อินเทอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ.   

7 ตรวจร่ำงกำย (ขั้นตอนท่ี 3)  2 – 3 ม.ีค. 63 รร.ดย.ทบ./รพ.รร.6 
  

  

8 สอบภำควิชำกำร (ขั้นตอนท่ี 3) 5 ม.ีค. 63 รร.ดย.ทบ.  

9 ประกำศผลสอบภำควิชำกำร 10 มี.ค. 63 อินเทอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ.  

10 ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย (ขั้นตอนที่ 4) 13 มี.ค. 63 รร.ดย.ทบ. 
 

11 สอบสัมภำษณ์ (ขั้นตอนท่ี ) 16 - 20 มี.ค. 63 รร.ดย.ทบ. 
 

12 ประกำศผลรอบสุดท้ำย 31 มี.ค. 63 อินเตอร์เนต็/รร.ดย.ทบ.  
  

13 
บุคคลท ำสญัญำเข้ำเป็น 
นักเรียนดรุิยำงค์ทหำรบก 

8 เม.ย. 63 รร.ดย.ทบ.  
  

14 
บุคคลอะไหล่ท ำสัญญำเข้ำเป็นนักเรียน 
ดุริยำงค์ทหำรบก 

24 เม.ย. 63 รร.ดย.ทบ.  

15 เปิดกำรศึกษำ 7 พ.ค. 63 รร.ดย.ทบ. 
 
 




	3
	(ส่งพิมพ์) ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก นดย.ทบ.ปี 63 ปรับปรุง 5 (17 ธค.62
	3 หลัง

