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คาเตือน
อย่ า หลงเชื่ อ บุ ค คลใดก็ ต ามที่ แ อบอ้ า งว่ า สามารถช่ ว ยเหลื อ ให้ ท่ า นเข้ า เป็ น
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้ โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามการที่จะสอบผ่านหรือไม่นั้น

“ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวท่านเอง”
ไม่มี ใครช่ว ยท่ านได้ หากมีผู้ ใดแอบอ้า งว่า สามารถช่ วยเหลื อท่ านได้ด้ วยวิ ธีต่ าง ๆ ให้เข้าเป็ น
นัก เรี ยนดุ ริย างค์ ทหารเรือ ได้ รวมทั้ ง อ้ า งว่ า รู้ จั กคณะกรรมการสอบคั ดเลื อ ก หรื อ นายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ ที่สามารถช่วยเหลือได้แล้วเรียกร้องเงินเป็นค่าตอบแทน โดยสัญญาว่าจะคืนเงินให้
หากสอบไม่ได้ ขอให้ท่านแจ้งให้ทางโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
หรือคณะกรรมการรับสมัครฯ ทราบเป็นลาดับแรก เพื่อจะได้ติดตามพฤติการณ์ และดาเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป โดยจะปกปิดนามผู้แจ้งไว้เป็นความลับหากสงสัยว่าผู้แอบอ้างเป็นข้าราชการ
ทหารเรือ สามารถตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสได้ที่
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔, ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๗, ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๔๙, ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๓
หรื อ เว็ บ ไซต์ http://www.navy.mi.th/person และ http://www.navy.mi.th ,
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือ www.navy.mi.th/rongtook
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กาหนดการรับสมัคร
๑. ประกาศระเบียบการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ตั้งแต่ วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. การรั บ สมั ค รทางเว็บ ไซต์ www.rtnsm.com เท่า นั้ น ระหว่ างวั น จัน ทร์ ที่ ๑ มกราคม ถึ ง วั น อาทิ ต ย์ ที่
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสามารถขอคาแนะนา
เพิ่ ม เติ ม ที่ โรงเรี ย นดุริ ย างค์ กองดุริ ย างค์ท หารเรื อ ฐานทั พ เรือ กรุ ง เทพ ถนนอิ ส รภาพ แขวงบ้ า นช่ า งหล่ อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ
๓. การคัดเลือกรอบแรกภาควิชาการ (ไม่มีการสอบ) ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)
ตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ หลั ก สู ต รที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รองวิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า
โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.๑ – ม.๓ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และกรณีที่ยัง
ไม่ทราบผลการเรียนชั้น ม.๓ ต้องมีผลการเรียนชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ เทอมต้น (ผลการเรียน ๕ เทอม) ไม่ต่ากว่า
๒.๐๐ คัดเลือกจากผลการเรียน ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไม่ ต่ากว่า ๒.๐๐ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดลงมาตามลาดับ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) หรือเอกสารรับรอง
จากทางโรงเรียนสาหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันรายงานตัวลงทะเบียนการสอบภาคความ
ถนัดทางดนตรี หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครยื่นเป็นเท็จ คณะกรรมการสอบจะปรับให้ตกทันที
และไม่มีสิทธิ์สอบในรอบต่อไป
๔. การประกาศผลการคัด เลือกรอบแรกภาควิชาการ ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com และปิดประกาศที่
โรงเรี ย นดุ ริ ย างค์ กองดุ ริ ย างค์ ท หารเรื อ ฐานทั พ เรื อ กรุ ง เทพ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการในรอบแรกไปรายงานตัวลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ ๔
และวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๕. การรายงานตัวลงทะเบียน ผู้สอบผ่านภาควิชาการต้องมารายงานตัวลงทะเบีย นจัดลาดับ เพื่อทาการสอบ
ภาคความถนัดทางดนตรี และตรวจสอบเอกสารการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร (หากตรวจสอบ
แล้วพบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครยื่น ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเป็นเท็จ คณะกรรมการสอบจะปรับให้ตกทันที และ
ไม่มีสิทธิ์สอบในรอบต่อไป) ที่โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันอาทิตย์ที่ ๔
และวั น จั น ทร์ ที่ ๕ มี น าคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พร้ อ มเงิ น จ านวน ๓๒๐ บาท
(สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็นค่าธรรมเนียมในการสอบภาคความถนัดทางดนตรีและพลศึกษา
๖. การสอบภาคความถนัดทางดนตรี(สอบปฏิบัติเครื่องมือดนตรี) (๒๔๐ คะแนน)
สอบปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งมื อ ดนตรี ระหว่ า ง วั น พฤหั ส บดี ที่ ๘ มี น าคม – วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๑ มี น าคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยแบ่งจัดตามกลุ่มเครื่องดนตรีเป็นชุดๆละประมาณ ๒๐ คนต่อวัน แบ่งออกเป็น ๔
ประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องลมไม้ (Wood Wind) ประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass) ประเภทเครื่องสาย
(String) ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) และการขับร้อง (Voice) ผู้สอบสามารถดาวน์โหลดโน้ตเพลงสอบ
ตามเครื่องมือดนตรีที่สมัครได้ ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com หลังจากผู้ชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓

๗. การตรวจโรค ณ รพ.สมเด็จ พระปิ่ น เกล้ า กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ ๕๐๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิ น
แขวงบุคคล เขตธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ผู้สอบต้องเตรียม
เงินเป็นค่าตรวจร่างกาย ชาย ๔๓๐ บาท/หญิง ๕๐๐ บาท (กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจโรคจะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก)
๘. การสอบพลศึกษา (๑๐ คะแนน) สอบพลศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้สอบมารายงานตัว
ณ โรงเรี ย นดุริ ย างค์ กองดุริ ย างค์ทหารเรื อ ฐานทัพ เรือ กรุงเทพ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อ ทาการทดสอบ และ
จัดกลุ่มสอบ ดังนี้
๘.๑ สอบวิ่ง (๕ คะแนน) ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟฐานทัพเรือกรุงเทพ
๘.๑.๑ ชาย ๘๐๐ เมตร
๘.๑.๒ หญิง ๔๐๐ เมตร
๘.๒ สอบว่ายน้า (๕ คะแนน) ณ สระว่ายน้าวังนันทอุทยาน (อยู่ในบริเวณฐานทัพเรือกรุงเทพ)
๘.๒.๑ ชาย ๕๐ เมตร
๘.๒.๒ หญิง ๒๕ เมตร
ให้ผู้สอบเตรียมชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบ และชุดว่ายน้า มาในวันสอบพลศึกษาด้วย
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวั น ศุก ร์ ที่ ๑๖ มี น าคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็ บ ไซต์ www.rtnsm.com และปิ ด ประกาศที่ โรงเรี ย นดุริ ย างค์
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
๑๐. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตัวจริง
ต้องมารายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพจิต ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนดุริยางค์
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพจิตจะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก)
๑๑. การทาสัญญาค้าประกันและมอบตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองดุริยางค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยเตรียมเงินมาชาระในวันทาสัญญาฯ จานวน ๓๑,๖๔๐ บาท
และเตรียมผู้ค้าประกันมาในวันทาสัญญา หากผู้สอบที่ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่มาทาสัญญาค้าประกันและมอบตัว
ในวันและเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
๑๒. การรายงานตั ว เข้ า รั บ การศึ ก ษา ในวั น อั ง คารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กาหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์
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๓. หลักสูตรการศึกษา
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๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๗
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๗. วิธีการสมัคร
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๘. การสอบคัดเลือก
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ผนวก ก. หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน
ผนวก ข. การลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
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ระเบียบการทั่วไป
วิธีสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
๑. ความมุ่งหมาย
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่อานวยการฝึกหัดศึกษา และอบรม
บุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาสามัญ วิชาการดุริยางค์ และวิชาทหาร เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทุกอย่างที่จาเป็นสาหรับการเป็นข้าราชการทหาร ประจากองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
๒. ประเภทนักเรียน
“นักเรียนดุริยางค์”
๒.๑ ผู้ทศี่ ึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยปกติเมื่ออยู่ในกิจการของ
ทหารเรือเรียกว่า “นักเรียนดุริยางค์ (นดย.)” แต่ในการสนทนากับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานนอกกองทัพเรือ
เรียกว่า “นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ”
๒.๒ นั ก เรี ย นดุ ริ ย างค์ ท หารเรื อ ทั้ ง ชายและหญิ ง เป็ น นั ก เรี ย นประจ าโรงเรี ย น คื อ ต้ อ งพั ก อาศั ย อยู่
ในโรงเรียนและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
๒.๓ ในระหว่างการศึกษา นั กเรี ยนดุริยางค์ทหารเรือ จะได้รับเครื่องแบบนักเรียนตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ และได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ในอัตราที่ทางราชการกาหนด ซึ่งถือเป็นทุนการศึกษาที่ทางราชการมอบให้
๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ในระหว่างการศึกษาที่ต้องจัดหาด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง ได้แก่ ค่าหนัง สือเรียน
ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว ค่าสอบมาตรฐานวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๒.๕ เมื่อ ส าเร็ จ การศึ กษาตามหลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ สาขาวิ ช าการดุ ริ ย างค์ ประเภทวิ ช า
ศิลปกรรม (ปวช.) ของโรงเรียนแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี และได้รับเงินเดือนและสิทธิอื่น ๆ ตามที่
ทางราชการกาหนดให้
๒.๖ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ไม่แยกพรรค – เหล่า แต่เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรชั้นสูงสุดของ
โรงเรี ย นแล้ ว จะได้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ น นั ก ดนตรี หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยดุ ริ ย างค์ ข องหน่ ว ยต่ า ง ๆ
ในกองทัพเรือ ตามความเหมาะสมของความรู้และความสามารถจากผลการศึกษา หรือตามความจาเป็นของทางราชการ
๓. หลักสูตรการศึกษา
๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระยะเวลา
การศึกษา ๓ ปี ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้นการศึกษา (ชั้นปีที่ ๑/ปวช.๑ ชั้นปีที่ ๒/ปวช.๒
ชั้นปีที่ ๓/ปวช.๓) แต่ละชั้นปีการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี โดยแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
(ภาคต้น ภาคปลาย)
๓.๒ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนอาชีวศึกษา
โดยศึกษาในวิชาต่าง ๆ ดังนี้
๓.๒.๑ วิชาการดุริยางค์ ภาคทฤษฎีดนตรี และภาคปฏิบัติเครื่องมือดนตรี
๓.๒.๒ วิชาทหารที่จาเป็นแก่การเป็นทหารเรือ
๓.๒.๓ วิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสายอาชีวศึกษา

๖

๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร
บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร และระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ดังนี้
๔.๑ เป็ นชายหรื อหญิ ง โสด อายุ ระหว่ าง ๑๕ – ๑๘ ปี โดยนั บปี พ.ศ.ที่ เกิ ด (เกิ ดระหว่ าง วั นที่ ๑ มกราคม
พ.ศ.๒๕๔๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖) ดังนี้
๔.๒ สัดส่วนของร่างกาย ค่าส่วนสูงและน้าหนัก จะต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้
ชาย
หญิง
อายุ(ปี)
ส่วนสูง (ซม.)
น้าหนัก (กก.)
ส่วนสูง (ซม.)
น้าหนัก (กก.)
๑๕
๑๕๕
๔๐
๑๕๐
๓๙
๑๖
๑๕๘
๔๔
๑๕๑
๔๐
๑๗
๑๖๐
๔๖
๑๕๒
๔๑
๑๘
๑๖๒
๔๘
๑๕๓
๔๒
๔.๓ มาตรฐานสัดส่วนร่างกายใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑ์ที่กรมแพทย์ทหารเรือกาหนด
๔.๔ มีสัญชาติไทย บิดา – มารดาผู้ให้กาเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
๔.๕ สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ หลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับ รองวิทยฐานะเทีย บเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิช า
ในชั้น ม.๑ – ม.๓ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และกรณีที่ยังไม่ทราบผลการเรียนชั้น ม.๓ ต้องมีผ ลการเรียนชั้น ม.๑ ม.๒
และ ม.๓ เทอมต้น (ผลการเรียน ๕ เทอม) ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ผู้สมัครต้องมีพื้นความรู้ ทางทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และ
มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ไม่ต่ากว่าระดับ เกรด ๕ มาตรฐานสากล
๔.๖ ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองแล้ว
๔.๗ มีอัธยาศัยและความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๔.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๔.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดใน
ลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์
๔.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกปลดหรือไล่ออกจากโรงเรียนหรือหน้าที่ราชการใด ๆ เพราะมีความผิด
๔.๑๑ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามมาตรา ๔๑ คือ โรคหรือความ
ผิดปกติของตา
๔.๑๑.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่น ตาแล้วการมองเห็นยังอยู่
ในระดับต่ากว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
๔.๑๑.๒ สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔
หรือต่ากว่าทั้งสองข้าง
๔.๑๑.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง
๔.๑๑.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
๔.๑๑.๕ ต้อหิน (Glaucoma)
๔.๑๑.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
๔.๑๑.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
๗

๔.๑๒ โรคหรือความผิดปกติของหู
๔.๑๒.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาทีหรือเกิน
กว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
๔.๑๒.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
๔.๑๒.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
๔.๑๓ โรคของหัวใจและหลอดเลือด
๔.๑๓.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๔.๑๓.๒ ลิ้นหัวใจพิการ
๔.๑๓.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
๔.๑๓.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจเป็นอันตราย
๔.๑๓.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
๔.๑๓.๖ หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย
๔.๑๔ โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
๔.๑๔.๑ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
๔.๑๔.๒ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
๔.๑๕ โรคของระบบหายใจ
๔.๑๕.๑ โรคหืด (Asthma)
๔.๑๕.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทางานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ,หรือ Forced Vital
Capacity ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
๔.๑๕.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด
๔.๑๕.๔ โรคถุงน้าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ เอ็กซ์เรย์
คอมพิวเตอร์ปิด
๔.๑๕.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจ
การนอนหลับ (Polysomnography)
๔.๑๖ โรคของระบบปัสสาวะ
๔.๑๖.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง
๔.๑๖.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
๔.๑๖.๓ ไตวายเรื้อรัง
๔.๑๖.๔ ไตพองเป็นถุงน้าแต่กาเนิด (Polycystis Kidney)
๔.๑๗ โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
๔.๑๗.๑ ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป
๔.๑๗.๒ แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ
๔.๑๗.๓ แขน ขา มือ หรือ เท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้ว ก็ยังใช้การไม่ได้
๔.๑๗.๔ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๔.๑๗.๕ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
๔.๑๗.๖ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ ถึงขั้นใช้การไม่ได้
๔.๑๗.๗ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๘

๔.๑๗.๘ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
๔.๑๗.๙ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ ถึงขั้นใช้การไม่ได้
๔.๑๗.๑๐ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๔.๑๗.๑๑ กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
๔.๑๗.๑๒ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได้
๔.๑๘ โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
๔.๑๘.๑ ภาวะต่อมไทรอยด์ทางานน้อยไปอย่างถาวร
๔.๑๘.๒ ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทางานน้อยไปอย่างถาวร
๔.๑๘.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
๔.๑๘.๔ เบาหวาน
๔.๑๘.๕ ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัม
ต่อตารางเมตรขึ้นไป
๔.๑๙ โรคติดเชื้อ
๔.๑๙.๑ โรคเรื้อน
๔.๑๙.๒ โรคเท้าช้าง
๔.๑๙.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรงซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
๔.๒๐ โรคทางประสาทวิทยา
๔.๒๐.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่ากว่านั้น
๔.๒๐.๒ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
๔.๒๐.๓ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทาให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
๔.๒๐.๔ อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
๔.๒๐.๕ สมองเสื่อม (Dementia)
๔.๒๐.๖ โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ทาให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหว
ของแขนหรือขาอย่างถาวร
๔.๒๐.๗ กล้ามเนื้อหมดกาลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
๔.๒๑ โรคทางจิตเวช
๔.๒๑.๑ โรคจิตหรือโรคที่ทาให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร
๔.๒๒ โรคอื่น ๆ
๔.๒๒.๑ กะเทย (Hermaphrodism)
๔.๒๒.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
๔.๒๒.๓ ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
๔.๒๒.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
๔.๒๒.๕ คนเผือก (Albino)
๔.๒๒.๖ โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
๔.๒๒.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
๔.๒๒.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ จมูกโหว่ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
๔.๒๒.๙ ตาไม่บอดสี
๙

๔.๒๓ เป็ น ผู้ มี บุ ค คลภาพและหน้ า ตาดี มี อ วั ย วะ รู ป ร่ า ง ลั ก ษณะท่ า ทางเหมาะสมแก่ ก ารเป็ น
ทหารและนักดนตรี ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือความผิดปกติที่กองทัพเรือกาหนด ดังนี้
๔.๒๓.๑ ฟัน ไม่ หั ก ไม่ เหยิ น ไม่ เสี ย ไม่บิ่ น ริ มฝี ปากไม่ เบี้ ย ว ไม่ แหว่ ง นิ้ว มื อและแขนจะต้อ งมี
สมรรถภาพในการใช้นิ้ ว ได้ดี คือ นิ้ ว ไม่โ ก่ง ไม่ห งิก ไม่งอ ไม่สั้ นจนเกินไป แขนไม่คอก ไม่โ ก่ งงอ จมูกไม่แฟบ
สันจมูกไม่หัก ไม่แหว่ง ไม่บี้ ไม่เป็นโรคอ้วน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และติดสารเสพติด มีกาลังปอดดีพอสมควร
สาหรับใช้ในการเป็นนักดนตรี ซึ่งเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม และการขับร้อง แขนและขาไม่โก่งงอ ไม่สั้น
ข้างยาวข้าง หรือมีแผลเป็นจนมองดูน่าเกลียด ส่วนร่างกายตามผิวหนังจะต้องไม่มีรอยสัก ไม่เจาะหู หรือเป็นโรคผิวหนัง
และไม่มีแผลเป็นจนมองดูน่าเกลียด
๔.๒๓.๒ ผู้ชายและผู้หญิงจะต้องไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด)
๕. หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครต้องนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันลงทะเบียนสอบภาคความถนัด
ทางดนตรี ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ต้องดาเนินการกรอกใบสมัคร ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น
ให้ เรี ยบร้ อยในล าดั บแรก ส าหรั บ เอกสารหลั ก ฐานการสมั ค รผู้ ส มั ค รจะต้ อ งน ามายื่ น ให้ เจ้ า หน้ าที่ รั บสมั ค ร
ในวั น ลงทะเบี ย นสอบภาคความถนั ด ทางดนตรี (หากตรวจสอบภายหลั งพบว่ า ข้ อมู ลที่ ผู้ สมั ครยื่ นเป็ นเท็ จ
คณะกรรมการสอบจะปรับให้ตกทันที และไม่มีสิทธิ์สอบในรอบต่อไป) ได้แก่
๕.๑ สูติบัตรของผู้สมัคร (ต้นฉบับพร้อมสาเนา)
๕.๒ บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๕.๓ ใบประกาศนี ย บั ต รหรื อ ใบสุ ท ธิ หรื อ ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ (ปพ.๑) ซึ่ ง แสดงว่ า ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
หรือเทียบเท่า หรือเอกสารรับรองจากทางโรงเรียนสาหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๕.๔ รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จานวน ๘ รูป
๕.๕ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา - มารดา จะอยู่ในฉบับเดียวกันหรือแยกกันก็ได้ แต่จะต้อง
แสดงสั ญ ชาติ ข องผู้ ส มั ค ร บิ ด า - มารดา ปู่ ย่ า ตา ยาย ของผู้ ส มั ค รอยู่ ใ นส าเนาทะเบี ย นบ้ า นที่ น ามาด้ ว ย
เพื่อตรวจสอบว่าบิดา - มารดา ของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดในช่องบิดา – มารดาผู้ให้กาเนิด และปู่ ย่า ตา ยาย
ต้องเป็นไทย ในกรณีที่สัญชาติ ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่ใช่ไทย ต้องนาหลักฐานที่แสดงว่าบิดา – มารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยกาเนิด หรือเกิดในประเทศไทย มาแสดงด้วยจึงจะสมบูรณ์ เช่น สูติบัตร ของบิดา – มารดา
๕.๕.๑ ในกรณีที่บิ ดาและมารดา ของผู้ สมัครคนใดคนหนึ่งถึ งแก่กรรม หรือถึงแก่กรรม ทั้ง ๒ คน
จะต้อ งน าใบมรณะบั ตรซึ่ง มีร ายการแสดงสั ญชาติข องบิด าและมารดาผู้ ถึงแก่ กรรมที่เป็ นไทย หรื อหลั กฐาน
จากอาเภอรับรองว่าผู้ถึงแก่กรรมนั้นเกิดในประเทศไทยมาแสดงด้วย ถ้ายังมีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้าน จะต้อง
นาสาเนาทะเบียนบ้านนั้นมาแสดงก็ได้ (เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครที่ถึงแก่กรรมมีสัญชาติไทย)
๕.๕.๒ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นจะต้องนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ผู้ให้กาเนิด
ของผู้สมัครมาแสดงและสาเนาทะเบียนบ้านนั้นจะต้องมีรายการเช่นเดียวกับ ข้อ ๕.๕
๕.๕.๓ ชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครและบิดา - มารดาของผู้สมัคร จะต้องใช้ตัวสะกด การันต์ และ
วัน เดือน ปี เกิด ในเอกสารทุกอย่างจะต้องตรงกันทุกฉบับ
๕.๖ ใบทะเบียนสมรส หรือใบทะเบียนหย่าของ บิดา - มารดา (ต้นฉบับพร้อมสาเนา) ในกรณีที่บิดา – มารดา ของ
ผู้สมัครมิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรสแล้วแต่มารดาของผู้สมัครมิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา
หรือจดทะเบียนการหย่า ผู้สมัครจะต้องนาทะเบียนขอรับรองบุตร หรือหลักฐานมาแสดงว่าเป็น บิดาและมารดา
ที่แท้จริงของตน
๑๐

๕.๗ หลั ก ฐานเพื่ อ ขอรั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษและคะแนนเพิ่ ม ผู้ ส มั ค รที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ คะแนนเพิ่ ม
ให้นาหลักฐานและเอกสารที่จะกล่าวต่อไปนี้ มายื่นในวันสอบภาคความถนัดทางดนตรี (ระหว่างวัน พฤหัส บดีที่
๘ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.) เท่านั้น ทางราชการจะไม่รับพิจารณา
ผู้ที่นามายื่นภายหลัง
๕.๗.๑ หลักฐานแสดงว่าผู้ ส มัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทาหน้าที่
ในระหว่างที่มีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่าง ที่มีพระราชโองการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือ
เป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือบัตรผ่านศึก
ชั้น ๒ – ๔ (ตามผนวก ก.) จะได้รับคะแนนเพิ่ม ๕ ในเรือนร้อยของคะแนนทั้งหมด
๕.๗.๒ หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตราย
ถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บ
ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบาเหน็จ บานาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือได้รับเงิน
ค่าทาขวัญตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย คนงาน หรือเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ
หรือเหรียญกล้าหาญ หรือบัตรผ่านศึกชั้น ๑ (ตามผนวก ก.) จะได้รับคะแนนเพิ่ม ๑๐ ในเรือนร้อยของคะแนนทั้งหมด
๕.๗.๓ หลักฐานแสดงว่าบิดาและมารดาของผู้สมัครเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน
ทั้งประจาการและนอกประจาการ โดยมีเอกสารรับรองและผู้ที่ออกเอกสารรับรองนี้ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
มีตาแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับ การเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน ขึ้นไป เอกสารทั้งหมดตามข้อ ๕.๗
นี้ จะต้องสาเนาถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ชุด และจะต้องนามายื่นในวัน วันสอบภาคความถนั ดทางดนตรี เท่านั้น
ทางราชการจะไม่พิจารณาสิทธิ์พิเศษ หรือเพิ่มคะแนนให้กับผู้ที่มายื่นภายหลัง
๕.๗.๔ ในกรณีที่ได้รับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่มรวม ๒ รายการ ให้ถือคะแนนสูงสุดเพียง ๑ รายการ
เป็นหลัก
๕.๗.๕ การเพิ่มคะแนนพิเศษตามข้อ ๕.๗.๑ และ ๕.๗.๒ ให้ เพิ่มคะแนนพิเศษ หลังจากสอบผ่าน
ภาคความถนัดทางดนตรีแล้ว
๕.๘. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น จะต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ในวันที่นามายื่นให้เจ้าหน้าที่
รับสมัคร ในวันสอบภาคความถนัดทางดนตรี มิฉะนั้นผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และกรณีผู้สมัครใช้ เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ คณะกรรมการรับสมัครฯ จะตัดสิทธิ์ในการสอบทันที
๖. สถานที่รับสมัคร
สมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ –
วัน อาทิตย์ ที่ ๑๘ กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่ เว้นวั นหยุด ราชการและวัน หยุดนั กขัตฤกษ์ ผู้ ส มัครสามารถขอ
คาแนะนาเพิ่มเติมที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ

๑๑

๗. วิธีการสมัคร
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
๗.๑ การสมัครออนไลน์ที่ www.rtnsm.com เท่านั้น
๗.๑.๑ กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กาหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้วกดปุ่ม “ต่อไป”
๗.๑.๒ หน้าจอจะปรากฏข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกลงในใบสมัคร เพื่อให้ ผู้สมัครได้ตรวจทานข้อมูล
อีกครั้ง ก่อนที่จะยืนยันการส่งใบสมัคร
๗.๑.๒.๑ ตรวจสอบการเลื อกเครื่องดนตรี ในภาคความถนัดทางดนตรี ตามที่ผู้ สมัครเลื อก
(ผู้สมัครจะเลือกได้ชนิดเดียวเท่านั้น) และตกลงใจที่จะใช้เครื่องดนตรีและโน้ตเพลงที่เลือกในการสอบ
๗.๑.๒.๒ ในกรณีที่ต้ องการแก้ ไขข้อ มูล กดปุ่ม “แก้ ไข” จะกลั บไปที่ห น้า กรอกใบสมัค ร
เพื่อให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”
๗.๑.๓ หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้ว จะปรากฏ ดังนี้
๗.๑.๓.๑ ข้อความตอบรับว่า “ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว”
๗.๑.๓.๒ พิมพ์แบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัคร (ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครรวม ๑๘๐ บาท โดยเป็น
ค่าสมัคร ๑๕๐ บาท และค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย ๓๐ บาท)
๗.๑.๓.๓ นาแบบฟอร์ มการชาระเงินค่าสมัคร ไปชาระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
หากผู้สมัครไม่ได้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก
๗.๑.๓.๔ เมื่อผู้สมัครชาระเงินเรียบร้อย ให้ผู้ สมัครพิมพ์โน้ตเพลง ที่จะต้องใช้สอบปฏิบัติ
เครื่องดนตรีที่ผู้สมัครเลือก ทั้งนีห้ ากต้องการเก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน ให้กดปุ่ม พิมพ์ หรือต้องการบันทึกเก็บไว้
เป็นหลักฐาน กดปุ่ม บันทึก
๗.๑.๔ ผู้สมัครสามารถชาระเงินได้ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ (ก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.)
๗.๑.๔.๑ ผู้สมัครสามารถเข้าไป ตรวจสอบดูสถานะภาพชาระเงิน ได้หลังวันชาระเงินแล้ว ๑ วัน
๗.๑.๔.๒ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกภาควิชาการ และมีสิทธ์เข้าสอบในรอบที่ ๒
ภาคความถนั ด ทางดนตรี ทางเว็ บ ไซต์ www.rtnsm.com หรื อ ที่ โรงเรี ย นดุ ริ ย างค์ กองดุ ริ ยางค์ ทหารเรื อ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครที่ผ่านการ
คัดเลือกในรอบแรกภาควิชาการ มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี ในวันอาทิตย์ที่
๔ มีนาคม หรือ วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ให้เตรียม
หลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๕. มาให้พร้อม
๘. การสอบคัดเลือก
เนื่องจากผู้ที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
มี ค วามเหมาะสมในการเป็ น ทหารและนั ก ดนตรี ตามเกณฑ์ ที่ ท างโรงเรี ย นดุ ริ ย างค์ กองดุ ริ ย างค์ ท หารเรื อ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถรองรับการฝึก และศึกษาในวิชาการดุริยางค์ วิชาสามัญ สายอาชีวะ
และวิชาทหารได้ดี โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงจาเป็นต้องทาการสอบคัดเลือก
และรับตามจานวนที่ทางราชการกาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๘.๑ ภาควิชาการ (ไม่มีการสอบ ใช้ผลการเรียนของผู้สมัคร) ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า
โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.๑ – ม.๓ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และกรณีที่ยังไม่ทราบผลการ
เรี ยนชั้น ม.๓ ผู้ส มัครต้องมีใบรั บรองผลการเรียนชั้น ม.๑ ม.๒ และม.๓ เทอมต้น (ใช้ผ ลการเรียน ๕ เทอม)
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ จากทางโรงเรียน โดยผู้สมัครต้องมีพื้นความรู้ทางทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และมีความสามารถปฏิบัติ
๑๒

เครื่องดนตรีได้ไม่ต่ากว่าระดับ เกรด ๕ มาตรฐานสากล คณะกรรมการจะเลือกจากผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด
ลงมาตามลาดับ
๘.๒ ภาคความถนัดทางดนตรี (๒๔๐ คะแนน) ผู้สอบต้องชาระค่าลงทะเบียนสอบและพลศึกษา จานวน ๓๒๐ บาท
ให้กับเจ้าหน้ าที่การเงิน กองดุริยางค์ ทหารเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม หรือ วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หลังจากชาระค่าลงทะเบียนสอบเสร็จแล้ว จึงจะมีสิทธ์เข้าสอบภาคความถนัดทางดนตรี
หากไม่ได้ชาระเงินจะไม่มีสิทธิ์สอบ การคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบคัดเลือก ซึ่งแต่งตั้งโดยฐานทัพเรือกรุงเทพ
ผลการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด
๘.๒.๑ สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี (๒๔๐ คะแนน) ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยแบ่ งจั ด ตามกลุ่ ม เครื่ องดนตรีเป็ นชุด ๆ ละประมาณ ๒๐ คนต่ อวั น
แบ่ งออกเป็ น ๔ ประเภท ได้ แก่ ประเภทเครื่อ งลมไม้ (Wood Wind) ประเภทเครื่อ งลมทองเหลื อ ง (Brass)
ประเภทเครื่ อ งสาย (String) ประเภทเครื่ อ งกระทบ (Percussion) และการขับ ร้อง (Voice) หากไม่เ ข้า สอบ
ตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือกาหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีเหตุผล
อันควรปราณี ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองจากทางโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้เท่านั้น และ
ยื่นต่อคณะกรรมการรับสมัครในวันลงทะเบียนการสอบภาคความถนัดทางดนตรี
๘.๒.๑.๑ การสอบภาคความถนัดทางดนตรี ประกอบด้วย
- เพลงบั งคับความถนัดทางดนตรี ๒ บทเพลง คือ Standard Classic Piece และ Study
ไม่ต่ากว่าระดับเกรด ๕ ระดับมาตรฐานสากล ABRSM (๑๐๐ คะแนน) เพลงบังคับการขับร้อง (Voice) ๓ บทเพลง
- เพลงตามถนัดทางดนตรี และการขับร้อง ที่ผู้สมัครเตรียมมา ๑ บทเพลง (๒๐ คะแนน)
- บันไดเสียง และอาร์เปจิโอ Scale Diatonic Major 1# - 4#/1b – 4b, Scale Harmonic
Minor 1# - 4#/1b – 4b และChromatic Scale 2 Octave ระดับเกรด ๔ (๓๐ คะแนน)
- อ่านโน้ตแบบฉับพลัน Sight Reading (๓๐ คะแนน)
- โสตประสาทและการร้อง Ear Test (๓๐ คะแนน)
- บุคลิกภาพ Personal (๓๐ คะแนน)
โรงเรี ย นดุ ริ ย างค์ กองดุ ริ ย างค์ ท หารเรื อ ฐานทั พ เรื อ กรุ ง เทพ รั บ สมั ค รบุ ค คลพลเรื อ นเข้ า เป็ น
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ตามเครื่องมือดนตรี ดังนี้
๘.๒.๑.๒ ประเภทเครื่องลมไม้ (Wood Wind)
ลาดับ
เครื่องดนตรี
เพศ
หมายเหตุ
๑ Flute
ชาย / หญิง
๒ Oboe
ชาย / หญิง
๓ Clarinet
ชาย / หญิง
๔ Bassoon
ชาย
๕ Alto Saxophone
ชาย
๖ Tenor Saxophone
ชาย
๘.๒.๑.๓ ประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass)
ลาดับ
เครื่องดนตรี
๗ Bb Trumpet
๘ Trombone
๙ Euphonium
๑๓

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย

หมายเหตุ

๘.๒.๑.๓ ประเภทเครื่องสาย (String)
ลาดับ
เครื่องดนตรี
๑๐ Violin
๑๑ Viola
๑๒ Cello
๑๓ Double Bass

เพศ
หญิง
หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง

หมายเหตุ

๘.๒.๑.๕ ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion)
ลาดับ
เครื่องดนตรี
๑๔ Guitar
๑๕ Electric Bass
๑๖ Piano
๑๗ Drum Set
๑๘ Xylophone
๑๙ Voice

เพศ
ชาย / หญิง
ชาย
ชาย / หญิง
ชาย
ชาย/หญิง
ชาย / หญิง

หมายเหตุ

๘.๒.๒ ตรวจโรค ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น. ผู้สอบต้องเสียค่าตรวจโรค ชาย ๔๓๐ บาท หญิง ๕๐๐ บาท ให้แก่ทาง โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ โดยผู้สอบต้องรายงานตัว ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ตามวันที่กาหนด กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจโรค
จะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ
๘.๒.๓ สอบพลศึกษา (๑๐ คะแนน) ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้สอบทั้งหมดมารายงานตัว
ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘.๐๐ น. และให้ผู้ส อบต้องเตรียมชุดกีฬา
รองเท้าผ้าใบ และชุดว่ายน้า มาในวันสอบด้วย สอบวิ่ง – ว่ายน้าระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๘.๒.๓.๑ สอบวิ่ง (๕ คะแนน) ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟฐานทัพเรือกรุงเทพ
- ชาย ๘๐๐ เมตร
- หญิง ๔๐๐ เมตร
๘.๒.๓.๒ สอบว่ายน้า (๕ คะแนน) ณ สระว่ายน้าวังนันทอุทยาน
- ชาย ๕๐ เมตร
- หญิง ๒๕ เมตร
๘.๓ ผู้สอบจะต้องมาทาการสอบตามวัน – เวลา และสถานที่ ที่กาหนดให้ครบถ้วน มิฉะนั้นถือว่าสละ
สิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
๙. ระเบียบในการสอบคัดเลือก
๙.๑ หมายเลขประจาตัวสอบ ผู้ สอบต้องจาหมายเลขประจาตัวสอบของตนเองไว้เสมอ ซึ่งปรากฏอยู่ในบัตร
หมายเลขประจาตัว (เจ้าหน้าที่จะดาเนินการจัดพิมพ์บัตรประจาตัวสอบให้ในวันลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี)
และ ต้องนาบั ตรหมายเลขประจาตัวสอบพร้ อมบัตรประจาตัวประชาชนไปด้วยในวันสอบ เพื่อแสดงต่อกรรมการ
ควบคุมการสอบ เพื่อตรวจสอบกับบัตรตรวจสอบของกรรมการควบคุมการสอบให้ถูกต้องตรงกัน

๑๔

ชาย/หญิง

๙.๒ สถานที่สอบ (ภาคความถนัดทางดนตรี) ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ตั้ ง แต่ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๘ มี น าคม – วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๑ มี น าคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ผู้สอบพร้อมรับฟังคาชี้แจง ในเวลา ๐๘.๐๐ น.)
๙.๓ การเข้าห้องสอบ ในวันสอบให้ผู้สอบไปถึงสถานที่สอบตรงตามเวลาที่ได้นัดหมาย และให้ปฏิบัติ ดังนี้
๙.๓.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกแถว ให้ผู้สมัครเข้าแถวเรียงลาดับหมายเลขและแสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อพร้อมคณะกรรมการสอบจะเรียกสอบที่ละคน
๙.๓.๒ ผู้ สอบต้ องน าเครื่ องมือดนตรีขอตนเองมาสอบ ยกเว้ น ประเภทเครื่ องกระทบ(Percussion)
เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ เช่น Tuba Piano ฯลฯ หรือผู้สอบที่มีความประสงค์จะขอยืมเครื่องดนตรีจากทางโรงเรียน
ดุริยางค์ทหารเรือ โดยผู้สอบต้องแจ้งให้คณะกรรมทราบก่อนสอบ ในวันที่ลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี
๙.๓.๓ เมื่อเข้าสอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสอบสั่งให้ทา โดยเริ่มสอบ เพลงบังคับ (คณะกรรมการ
รับสมัครฯกาหนด) ๑ บทเพลง Standard Classic Piece และเพลงตามถนัด (ผู้สมัครเตรียมมา) ๑ บทเพลง บันไดเสียง
และอาร์เปจิโอ Scale Diatonic Major 1# - 4#/1b – 4b, Scale Harmonic Minor 1# - 4#/1b – 4b และ Chromatic
Scale 2 Octave อ่านโน้ตแบบฉับพลัน Sight Reading โสตประสาทและการร้อง Ear Test ผู้สอบสามารถเลือก
หัวข้อสอบที่ถนัดสอบก่อนได้ (คณะกรรมการฯจะบันทึก VDO ตลอดการสอบ)
๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
๑๐.๑ ประกาศผลการคั ด เลื อ กภาควิ ช าการ ดู ผ ลสอบได้ ที่ โ รงเรี ย นดุ ริ ย างค์ กองดุ ริ ย างค์ ท หารเรื อ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทางโทรศัพท์
๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ (ในวันและเวลาราชการ) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดให้มารายงานตัว
ลงทะเบียนพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม หรือ วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้น
ไป และให้ ผู้ ส อบที่มีร ายชื่อผ่ านการคัดเลื อกในรอบแรกเตรียมหลั กฐานต่าง ๆ มายื่นให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
ในวันลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม – วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยคณะกรรมการจะจัดแบ่งนักเรียนตามกลุ่มเครื่องดนตรีออกเป็นชุด ๆ ละประมาณ
๒๐ คนต่อวัน เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดลาดับการสอบภาคความถนัดทางดนตรี กรณีผู้สมัครมา
ไม่ทันตาม วัน – เวลาที่กาหนด หรือไม่มารายงานตัวด้วยตนเอง ถือว่าสละสิทธิ์
๑๐.๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดูผลสอบได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือ กรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เป็นต้นไป หรือทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ (เวลาราชการ)
ผู้ที่สอบผ่านได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตัวจริงต้องมารายงานตัว
เพื่อตรวจสุขภาพจิต ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
และทาสัญญาค้าประกันและมอบตัว พร้อมนาเอกสารตัวจริงทุกฉบับ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หอประชุมกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยเตรียมเงินมาชาระใน
วันทาสัญญาฯ จานวน ๓๑,๖๔๐ บาท โดยผู้ สอบผ่านต้องเตรียมผู้ค้าประกันมาพร้อมในวันทาสัญญามอบตัว
หากผู้ สอบที่ผ่านการคัดเลือกฯ ในรอบสุดท้ายไม่มาทาสัญญาค้าประกันและมอบตัว ในวันและเวลาที่กาหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ คณะกรรมรับสมัครฯ จะเรียกตัวสารองลาดับถัดไปมาทาสัญญาทันที
๑๐.๓ ผลการสอบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก ซึ่งแต่งตั้งโดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด

๑๕

๑๑. การทาสัญญา
๑๑.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ต้องมาทาสัญญาด้วยตนเองในการยินยอมรับ
ข้อเสนอ ทาสัญญาของทางราชการ พร้อมทั้งนาผู้ปกครองมาให้คายินยอมและผู้ค้าประกันมาทาสัญญาค้าประกัน
ตามกาหนดเวลาที่ทางโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ นัดหมาย
๑๑.๒ คุณสมบัติของผู้ปกครอง และผู้ค้าประกัน
๑๑.๒.๑ ผู้ปกครองคือบิดาหรือมารดาของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้สมัคร
โดยคาสั่ง หรือโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ซึ่งถึงแก่กรรมภายหลัง
๑๑.๒.๒ ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรประจาการ หรือข้าราชการพลเรือน
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๕๐ ปี ผู้ค้าประกันที่มิได้รับราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้นาหนังสือรับรอง
การรับราชการจากต้นสังกัดของตนเองมาแสดง ถ้าบิดา - มารดาเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรประจาการแล้ว
จะเป็นผู้ค้าประกันบุตรของตนเองก็ได้
๑๑.๒.๓ ผู้ค้าประกันจะต้องนาภรรยาหรือสามีมาลงนามยินยอมในใบสัญญาค้าประกันในวันที่
ทาสัญญาต่อ เจ้าหน้าที่ในวันนั้นด้วย ในกรณีที่เป็นโสด ให้ทาหนังสือรับรองการเป็นโสดและรับรองเงินเดือน
จากต้นสังกัดมาแสดงด้วย
๑๑.๒.๔ พระภิกษุ จะเป็นผู้ค้าประกันไม่ได้
๑๑.๒.๕ ผู้ ปกครอง ผู้ ค้าประกัน พร้อมทั้ง คู่ส มรส จะต้องนาบัตรประจาตัว หรือบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส และสาเนาทะเบียนบ้านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญาด้วย
๑๑.๒.๖ ผู้สอบผ่านต้องนาเงินมาชาระในวันทาสัญญา รวม ๓๑,๖๔๐ บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑๑.๒.๖.๑ ค่าประกันของเสียหาย
๑,๐๐๐ บาท
๑๑.๒.๖.๒ ค่าของใช้ส่วนตัวและชุดเครื่องแบบต่างๆ ของ นดย.
๑๓,๕๐๐ บาท
๑๑.๒.๖.๓ ค่าตาราและอุปกรณ์การเรียน
๒,๗๕๐ บาท
๑๑.๒.๖.๔ ค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพื้นฐานวิชาดนตรีก่อนเปิดเรียน
๑,๐๐๐ บาท
๑๑.๒.๖.๕ ค่าดาเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ(เกรด ๕ และ เกรด ๘) ๑๒,๘๐๐ บาท
๑๑.๒.๖.๖ ค่าตรวจสอบประวัติกับสานักงานตารวจฯ
๒๐๐ บาท
๑๑.๒.๖.๗ ค่าอากรแสตมป์
๔๐ บาท
๑๑.๒.๖.๘ ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
๓๕๐ บาท
๑๒. กาหนดการนัดหมาย
๑๒.๑ ในวันประกาศผลก็ดี ในการทาสัญญาก็ดี หรือกาหนดนัดหมายเพิ่มเติมเพื่อการใด ๆ ก็ดี ผู้ที่ไม่มา
ตามก าหนดนั ด หมายหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น สละสิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า เป็ น
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ทางคณะกรรมการฯจะจัดผู้มีสิทธิ์สารองเข้าบรรจุแทนผู้นั้นทันที
๑๒.๒ การแต่งตั้งให้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือ กรุงเทพ
จะดาเนินการรวบรวมรายชื่อตามลาดับของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว เสนอตามลาดับ
ชั้น ไปจนถึง กองทัพ เรือ เพื่อขออนุมัติรับ เข้า เป็น นัก เรีย นดุริย างค์ท หารเรือ และผู้มีรายชื่อ เหล่า นี้จะมีสิท ธิ์
เป็น นัก เรีย นดุร ิย างค์ท หารเรือ โดยสมบูร ณ์ ในวัน ที ่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิจ ากกองทัพ เรือ เป็น ต้น ไป โดยเข้า เป็น
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑)

๑๖

๑๓. การพ้นจากฐานะนักเรียน
ในระหว่างที่เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้นับเป็นเหตุ
ที่ทาให้ต้องพ้นจากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ คือ
๑๓.๑ ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วในข้อ ๔. เว้นแต่ทางราชการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๑๓.๒ ผู้ค้าประกันถอนการค้าประกันหรือถึงแก่กรรมหรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบัติจนไม่สมควร
ที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไปได้ และทางราชการได้ให้นักเรียนหาผู้ค้าประกันใหม่ ถ้าหาไม่ได้เกินกาหนด ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ได้แจ้งให้นักเรียนทราบ ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียน
๑๓.๓ ต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๑๓.๔ ประพฤติผิดต่อสัญญาที่ทาไว้กับโรงเรียนฯ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๑๓.๕ สอบความรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกาหนดไว้ เว้นแต่กองทัพเรือจะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๑๓.๖ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนตามที่ทางราชการกาหนดไว้
๑๔. การชดใช้เงิน
เมื่อได้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว หากต้องพ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่ากรณี ใดๆ
ก็ตามจะต้องชดใช้เงินให้แก่กองทัพเรือตามจานวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ ปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท
เศษของปีการศึกษาให้คิดเป็น ๑ ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรได้รับความปรานีจากกองทัพเรือ เมื่อเรียนจบ
หลักสูตรที่ทางราชการกาหนดไว้แล้ว จะต้องรับราชการเป็น ๒ เท่าของจานวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่โดยรวมปีที่
ซ้าชั้น ด้ว ย แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี เศษของปี ให้คิดเป็น ๑ ปี ถ้าอยู่รับราชการไม่ครบกาหนดจะต้องชดใช้เงินให้ แก่
กองทัพเรือ จานวนปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท ของระยะเวลาที่รับราชการไม่ครบนั้น เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี
๑๕. การประกันของเสียหาย
ถ้านั กเรี ย นดุริ ย างค์ทหารเรื อ ทาสิ่ งของชารุดเสี ยหายด้ว ยเหตุผ ลอันใดก็ตาม ซึ่งมิใช่เหตุสุ ดวิสัย หรือ
การชารุดเสื่อมสลายเป็นไปตามสภาพของการใช้ หรือเกิดจากธรรมชาติจะต้องชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียไป
ซึ่งทางราชการจะเป็นผู้ประเมินให้ และระหว่างที่ยังเป็นนักเรียนอยู่จะต้องนาเงินค่า ประกันของเสียหายมามอบไว้
ให้ตามจานวนที่ทางราชการกาหนด เงินจานวนนี้จะคืนให้เมื่อพ้นฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว
๑๖. คาเตือนการสมัครและสอบคัดเลือก
๑๖.๑ การสมัคร และการสอบ
๑๖.๑.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบภาคความถนัดทางดนตรีให้พร้อม
๑๖.๑.๒ สมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น
๑๖.๑.๓ เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ดูวันสอบตามวัน และเวลา จากระเบียบการรับสมัคร แล้วมาตามนัด
๑๖.๑.๔ ต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
๑๖.๑.๕ ให้มาถึงสถานที่สอบก่อนอย่างน้อย ๓๐ นาที ก่อนที่จะทาการสอบ หากมาถึงห้องสอบช้า
เกิน ๒๐ นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ
๑๖.๒ การฟังผลสอบ
ให้ ผู้ สมัครสอบดูผ ลสอบได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หรือ
ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๖

๑๗

๑๗. การรายงานตัว
๑๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ให้มารายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ตามวันและเวลาที่กาหนด เพื่อสอบรอบที่ ๒ ภาคความถนัดทางดนตรี ดังนี้
๑๗.๑.๑ รายงานตั วสอบภาคความถนั ดทางดนตรี (ปฏิบัติเครื่ องดนตรี ) ลงทะเบียนเพื่อทาการสอบ
ภาคความถนัดทางดนตรี กัน ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม หรือ วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. และ
ทาการสอบระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยแบ่ง
จัดตามกลุ่มเครื่องดนตรีเป็นชุด ๆ ละประมาณ ๒๐ คนต่อวัน
๑๗.๑.๒ รายงานตัวเพื่อตรวจโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น. ผู้ที่มาไม่ทันตามกาหนด วัน - เวลา หรือไม่มารายงานตัวด้วยตนเอง ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
๑๗.๑.๓ รายงานตั ว สอบพลศึ ก ษา (วิ่ ง และว่ า ยน้ า) ในวั นอั งคารที่ ๑๓ มี นาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
๑๗.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารเรือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑) ประกาศผล ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้มารายงานตัว
ด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตามวันที่กาหนด
๑๗.๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตัวจริง
มารายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพจิต ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๑๗.๒.๒ รายงานตัวทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ พิมพ์ลายนิ้วมือ และทาสัญญาค้าประกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีผู้ปกครอง และผู้ค้าประกัน ทั้งคู่สมรสด้วย
ผู้ที่มาไม่ทันตามวัน – เวลา ที่กาหนด หรือไม่มารายงานตัวด้วยตนเองถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และจะเรียกตัวสารอง
ลาดับถัดไปทาสัญญาทันที
๑๗.๒.๓ ตัวสารองทาสัญญาฯ พร้อมผู้ปกครอง และผู้ค้าประกันทั้งคู่สมรสด้วย หากมีบุคคลตัวจริง
สละสิทธิ์ วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๑๗.๒.๔ ผู้ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและทาสั ญญาเรียบร้อยแล้ว ให้มารายงานตัว เข้า รับการศึกษา
ในวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑๘

ผนวก ก.
ครุฑ
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ
ที…่ ……………………

ชื่อหน่วย……………………………….………
วันที…่ …....เดือน…………........พ.ศ……………….

เรื่อง การรับรองการปฏิบัติราชการ
เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
ด้วย (ยศ ชื่อ)…….…………………………....…..………....ประเภท…………………………….…………………
สังกัด…………………………………………………….มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเลขที่………………………..……..……………….....
หมู่ที่………………...ถนน…………………………………………….….ตาบล/แขวง……………………………….…..………….....
อาเภอ/เขต………………………………………………………….……จังหวัด……………………………………………………..……
ได้ยื่นคาร้องขอให้ตรวจสอบประวัติ กับขอให้รับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการ
ทวีคูณของ (ยศ ชื่อ)……..………………………………………..……จึงขอรับรองว่า (ยศ ชื่อ)……………..…………….......
ได้เคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ ดังนี้
๑. ………………...…………………………………………………………………........................................................
๒. .......................................................................................................................................................
๓. .......................................................................................................................................................
กับได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ
๑. ………………...…………………………………………………………………........................................................
๒. .......................................................................................................................................................
๓. .......................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)……..……….…………………….…….

(…....………………………..……)
ตาแหน่ง……………………………….……
รับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)…………………………………………..…………
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประวัติ
หมายเหตุ ๑. ต้องเป็นหนังสือออกจากหน่วยราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
๒. ผู้รับรองต้องเป็นนายทหาร หรือนายตารวจชั้นสัญญาบัตร ตาแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน
ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือนายตารวจตั้งแต่รองผู้กากับขึ้นไป

๑๙

ผนวก ข.
การลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
- การรับรองความถูกต้องของเอกสารให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นเอกสาร เป็นผู้ลงลายชื่อรับรองสาเนาเอกสารนั้น
การลงลายมือชื่อในฐานะพยาน
- ในการลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ทหารเรือ ผู้ที่ลงลายมือชื่อ
เป็นพยานจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่เห็นด้วยตา
ว่าบุคคลนั้นเป็น ผู้ลงลายมือชื่อต่อหน้า ส่วนพยานอีก ๑ ชื่อ นั้น รองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
หรือ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้ลงนาม
ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จะต้องนาหลักฐานและเอกสารประกอบดังนี้.๑. ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบแสดงผลการเรียน (รบ.1) หรือใบรับรองของสถานศึกษา
๒. สูติบัตร
๓. ใบสาคัญการสมรส หรือการหย่าของ บิดาและมารดา หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรหรือคาสั่งศาล
สั่งให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
๔. สาเนาทะเบียนบ้านซึ่งปรากฏรายชื่อ ผู้สมัคร
ผู้ค้าประกัน
๑. อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
๒. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ (ผู้ค้าประกัน) และคู่สมรส (บัตรประจาตัวประชาชน)
๓. สาเนาใบสาคัญการสมรส
๔. สาเนาใบสาคัญการหย่า (กรณีหย่า)
๕. หนังสือรับรองความเป็นโสด (กรณียังไม่ได้สมรส)
๖. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้าประกันและคู่สมรส)
๗. หนังสือยินยอมให้ทานิติกรรม (ของคู่สมรส)
๘. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดเพื่อแสดงว่ารับราชการในชั้นยศใด ตาแหน่งใดปัจจุบันได้รับเงินเดือนเท่าใด
ผู้แทนโดยชอบธรรม
๑. สาเนาบัตรประชาชน (ผู้แทนโดยชอบธรรมและคู่สมรส)
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้แทนโดยชอบธรรมและคู่สมรส)
๓. สาเนาใบสาคัญการหย่า (กรณีหย่า) และบันทึกข้อตกลงการหย่าที่แสดงว่าเป็นบุตรที่อยู่ในความปกครอง
๔. สาเนาใบสาคัญการสมรส
๕. หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
๖. หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม เช่น คาสั่งศาล
๗. สูติบัตรบิดา หรือมารดา (กรณีปู่ ย่า ตา ยาย ไม่มีสัญชาติไทย)

๒๐

ผนวก ค.
สัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เขียนที่.....................................................
วันที่................เดือน.......................พุทธศักราช..............
ข้าพเจ้า............................................................. เกิดเมื่อวันที่.......................เดือน................................
พุทธศักราช..................อายุ..............ปี ตาหนี..................................................บ้านเกิดเลขที่....................................
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................หมู่ที่.................................................
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์................................................สัญชาติ.........................................นับถือศาสนา....................................
เวลานี้ข้าพเจ้าพักอยู่บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย.....................................................................
ถนน...........................................................หมู่ที่.........................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์. ................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................
บิดาผู้ให้กาเนิดข้าพเจ้าชื่อ..........................................................อาชีพ.................................................
มารดาผู้ให้กาเนิดข้าพเจ้าชื่อ............................................................................อาชีพ.................................................
สัญชาติโดยกาเนิดของ บิดา...........................................................มารดา..................................................................
ขอทาหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพเรือ ดังมีข้อความต่อไปนี้
๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่า
ด้วยโรงเรียนทหารทุกประการ
๒. เมื่อกองทัพเรือรับข้าพเจ้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเรียนรู้จนเต็ม
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่ทางราชการกาหนดไว้
๓. ข้าพเจ้าจะอยู่ในโอวาทของผู้บังคับบัญชา และยอมปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ คาสั่ง ระเบียบวินัย
และแบบธรรมเนียมทหารที่มีอยู่แล้ว และที่จะกาหนดขึ้นใหม่ทุกประการ ทั้งจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะ
นักเรียนทหาร
๔. ในระหว่างที่เป็นนักเรียน ข้าพเจ้าจะไม่ทาการสมรสหรือมีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภริยาจนกว่าจะ
สาเร็จการศึกษา
๕. ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางราชการกาหนดให้
๖. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะศึกษาเรียนรู้ให้จบตามหลักสูตรที่
ทางราชการกาหนดไว้ ถ้าต้องพ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงิน
เป็นค่าตอบแทนแก่ทางราชการตามจานวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปีการศึกษาให้คิดเป็น ๑ ปี เว้นแต่จะมี
เหตุผลอันสมควรได้รับความปราณีจากกองทัพเรือ
๗. เมื่อข้าพเจ้าพ้นสภาพนักเรียนจากสถานศึกษาของกองทัพเรือและรับราชการแล้ว ข้าพเจ้าต้องรับ
ราชการในกองทัพเรือต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ถ้าข้าพเจ้ารับราชการไม่ครบตามกาหนดโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรที่จะได้รับความปราณีจากทางราชการแล้ว ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ทางราชการ
จานวนปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ของระยะเวลาที่รับราชการไม่ครบนั้น เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี
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๘. ถ้าข้าพเจ้าทาทรัพย์สินของทางราชการชารุดเสียหายหรือสูญหายด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่เหตุ
สุดวิสัย หรือเกิดชารุด หรือเกิดชารุดเสื่อมสลายที่เป็นตามสภาพของการใช้ หรือเกิดจากธรรมชาติ ข้าพเจ้ายอม
ชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียหายหรือสูญหายไปให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการกาหนด
๙. การชดใช้เงินตาม ข้อ ๖. ข้อ ๗. และ ข้อ ๘. นั้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ให้เป็นการเสร็จสิ้นภายใน
กาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่ ในกรณีที่ข้าพเจ้าขอลาออกในระหว่างที่ต้องผูกพัน
ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินตามสัญญาแก่ทางราชการให้เป็นการเสร็จสิ้นทันทีที่ขอลาออก
๑๐. ข้าพเจ้ายินยอมให้สัญญานี้มีผลบังคับแก่ข้าพเจ้าจนกว่าทางราชการจะบอกเลิกหรือเมื่อข้าพเจ้า
พ้นสภาพนักเรียนจากสถานศึกษาของกองทัพเรือ และได้รับราชการครบกาหนด ๑๐ ปี แล้ว
๑๑. ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความในสั ญ ญานี้ โดยตลอดแล้ ว จึ ง ลงลายมื อ ไว้ เ ป็ น ส าคั ญ
ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ให้สัญญา
(........................................................)
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้แทนกองทัพเรือ
(.........................................................)
(ลงชื่อ)……………………............................................พยาน
(..........................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.........................................................)
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