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ค าเตือน 
 อย่ าหลงเชื่ อบุคคลใดก็ตาม ท่ีแอบอ้ างว่ าสามารถช่ วยเหลือ ให้ ท่านเข้ า เป็น                
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้ โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามการท่ีจะสอบผ่านหรือไม่นั้น  

“ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวท่านเอง” 
ไม่มีใครช่วยท่านได้ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ให้เข้าเป็น   
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้ รวมท้ังอ้างว่ารู้จักคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรื อนายทหาร      
ชั้นผู้ใหญ่ ท่ีสามารถช่วยเหลือได้แล้วเรียกร้องเงินเป็นค่าตอบแทน โดยสัญญาว่าจะคืนเงินให้   
หากสอบไม่ได้ ขอให้ท่านแจ้งให้ทางโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หรือคณะกรรมการรับสมัครฯ ทราบเป็นล าดับแรก เพื่อจะได้ติดตามพฤติการณ์ และด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป  โดยจะปกปิดนามผู้แจ้งไว้เป็นความลับหากสงสัยว่าผู้แอบอ้างเป็นข้าราชการ
ทหารเรือ  สามารถตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสได้ที่    

โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔, ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๗, ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๔๙, ๐ ๒๔๗๕  ๔๘๒๓  
หรือเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/person และ http://www.navy.mi.th ,  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือ www.navy.mi.th/rongtook 



 

๓ 
  

ก าหนดการรับสมัคร 

๑. ประกาศระเบียบการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ตั้งแต่ วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒. การรับสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที ่     
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ผู้สมัครสามารถขอค าแนะน า
เพ่ิมเติมที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ        
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ  

๓. การคัดเลือกรอบแรกภาควิชาการ (ไม่มีการสอบ) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)       
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า             
โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.๑ – ม.๓ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และกรณีที่ยัง       
ไมท่ราบผลการเรียนชั้น ม.๓ ต้องมีผลการเรียนชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ เทอมต้น (ผลการเรียน ๕ เทอม) ไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ คัดเลือกจากผลการเรียน ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดลงมาตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) หรือเอกสารรับรอง
จากทางโรงเรียนส าหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันรายงานตัวลงทะเบียนการสอบภาคความ
ถนัดทางดนตรี หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครยื่นเป็นเท็จ คณะกรรมการสอบจะปรับให้ตกทันที 
และไม่มีสิทธิ์สอบในรอบต่อไป 

๔. การประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกภาควิชาการ ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com  และปิดประกาศที ่
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑          
เวลา ๑๐.๐๐ น. และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการในรอบแรกไปรายงานตัวลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ ๔ 
และวันจันทร์ที ่๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

๕. การรายงานตัวลงทะเบียน ผู้สอบผ่านภาควิชาการต้องมารายงานตัวลงทะเบียนจัดล าดับ เพ่ือท าการสอบ
ภาคความถนัดทางดนตรี และตรวจสอบเอกสารการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร (หากตรวจสอบ
แล้วพบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครยื่นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเป็นเท็จ คณะกรรมการสอบจะปรับให้ตกทันที และ   
ไม่มีสิทธิ์สอบในรอบต่อไป) ที่โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ 
และวันจันทร์ที่  ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พร้อมเงินจ านวน ๓๒๐ บาท                 
(สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็นค่าธรรมเนียมในการสอบภาคความถนัดทางดนตรีและพลศึกษา 

๖. การสอบภาคความถนัดทางดนตรี(สอบปฏิบัติเครื่องมือดนตรี) (๒๔๐ คะแนน) 
สอบปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม 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 หลังจากผู้ช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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๗. การตรวจโรค ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ ๕๐๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน      
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 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือท าการทดสอบ และ        
จัดกลุ่มสอบ ดังนี้ 
 ๘.๑ สอบวิ่ง (๕ คะแนน) ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟฐานทัพเรือกรุงเทพ  
       ๘.๑.๑ ชาย ๘๐๐ เมตร    
       ๘.๑.๒ หญิง ๔๐๐ เมตร  
 ๘.๒ สอบว่ายน้ า (๕ คะแนน) ณ สระว่ายน้ าวังนันทอุทยาน (อยู่ในบริเวณฐานทัพเรือกรุงเทพ)  
       ๘.๒.๑ ชาย ๕๐ เมตร    
       ๘.๒.๒ หญิง ๒๕ เมตร  
ให้ผู้สอบเตรียมชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบ และชุดว่ายน้ า มาในวันสอบพลศึกษาด้วย 

๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com และปิดประกาศที่ โรงเรียนดุริยางค์                 
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

๑๐. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตัวจริง
ต้องมารายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพจิต ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนดุริยางค์ 
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพจิตจะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก) 

๑๑. การท าสัญญาค้ าประกนัและมอบตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองดุริยางค์ทหารเรือ 
ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยเตรียมเงินมาช าระในวันท าสัญญาฯ จ านวน ๓๑,๖๔๐ บาท 

และเตรียมผู้ค้ าประกันมาในวันท าสัญญา หากผู้สอบที่ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่มาท าสัญญาค้ าประกันและมอบตัว
ในวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๒. การรายงานตัว เข้ารับการศึกษา ในวัน อังคารที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.                    
ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่ก าหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ ์
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๑. ความมุ่งหมาย 
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เป็นโรงเรียนที่อ านวยการฝึกหัดศึกษา และอบรม
บุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาสามัญ วิชาการดุริยางค์ และวิชาทหาร เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ทุกอย่างที่จ าเป็นส าหรับการเป็นข้าราชการทหาร ประจ ากองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  
๒. ประเภทนักเรียน 
 “นักเรียนดุริยางค์” 
 ๒.๑ ผู้ทีศ่ึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ  โดยปกติเมื่ออยู่ในกิจการของ
ทหารเรือเรียกว่า “นักเรียนดุริยางค์ (นดย.)” แต่ในการสนทนากับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานนอกกองทัพเรือ 
เรียกว่า “นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ” 
 ๒.๒ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือทั้งชายและหญิง เป็นนักเรียนประจ าโรงเรียน คือ ต้องพักอาศัยอยู่          
ในโรงเรียนและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ   
 ๒.๓ ในระหว่างการศึกษา นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จะได้รับเครื่องแบบนักเรียนตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ และได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ในอัตราที่ทางราชการก าหนด ซึ่งถือเป็นทุนการศึกษาที่ทางราชการมอบให้ 
 ๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในระหว่างการศึกษาที่ต้องจัดหาด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน    
ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว ค่าสอบมาตรฐานวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ๒.๕ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ปวช.) ของโรงเรียนแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี และได้รับเงินเดือนและสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่    
ทางราชการก าหนดให้ 
 ๒.๖ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ไม่แยกพรรค – เหล่า แต่เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรชั้นสูงสุดของ
โรงเรียนแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนักดนตรี หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายดุริยางค์ของหน่วยต่าง ๆ 
ในกองทัพเรือ ตามความเหมาะสมของความรู้และความสามารถจากผลการศึกษา หรือตามความจ าเป็นของทางราชการ 
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 วิชาการดุริยางค ์ภาคทฤษฎีดนตรี และภาคปฏิบัติเครื่องมือดนตรี 
  ๓.๒.๒ วิชาทหารที่จ าเป็นแก่การเป็นทหารเรือ 
  ๓.๒.๓ วิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสายอาชีวศึกษา 
 
 
 

ระเบียบการทั่วไป 
วิธีสมัครและสอบคัดเลอืกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
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๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ  จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร และระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐  ดังนี้ 
  ๔.๑ เป็นชายหรือหญิง โสด อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่าง วันที่ ๑ มกราคม           
พ.ศ.๒๕๔๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖) ดังนี้ 
  ๔.๒ สัดส่วนของร่างกาย ค่าส่วนสูงและน้ าหนัก จะต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ 

อายุ(ปี) 
ชาย หญิง 

ส่วนสูง (ซม.) น้ าหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) น้ าหนัก (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) ตามเกณฑ์ที่กรมแพทย์ทหารเรือก าหนด 
   ๔.๔ มีสัญชาติไทย บิดา – มารดาผู้ให้ก าเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้ 
  ๔.๕ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า  โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา  
ในชั้น ม.๑ – ม.๓ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และกรณีที่ยังไม่ทราบผลการเรียนชั้น ม.๓ ต้องมีผลการเรียนชั้น ม.๑ ม.๒ 
และ ม.๓ เทอมต้น (ผลการเรียน ๕ เทอม) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ผู้สมัครต้องมีพ้ืนความรู้ทางทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และ       
มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ไม่ต่ ากว่าระดับ เกรด ๕ มาตรฐานสากล  
  ๔.๖ ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองแล้ว 
  ๔.๗ มีอัธยาศัยและความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
  ๔.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  ๔.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดใน
ลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
  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 คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นตาแล้วการมองเห็นยังอยู่       
ในระดับต่ ากว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
  ๔.๑๑.๒ สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ 
หรือต่ ากว่าทั้งสองข้าง 
        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  
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 ๔.๑๒ โรคหรือความผิดปกติของหู 
  ๔.๑๒.๑ หูหนวกท้ังสองข้าง 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 และมีการสูญเสียการท างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ,หรือ Forced Vital 
Capacity ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคา่มาตรฐานตามเกณฑ์   
  ๔.๑๕.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
  ๔.๑๕.๔ โรคถุงน้ าในปอด (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 ไตพองเป็นถุงน้ าแต่ก าเนิด (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 
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 ๔.๑๗.๘  นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
 ๔.๑๗.๙ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ ถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
  ๔.๑๗.๑๐ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
  ๔.๑๗.๑๑ กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
  ๔.๑๗.๑๒ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได้ 
 ๔.๑๘ โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
  ๔.๑๘.๑ ภาวะต่อมไทรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
  ๔.๑๘.๒ ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
  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 หรือต่ ากว่านั้น 
  ๔.๒๐.๒ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
  ๔.๒๐.๓ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
  ๔.๒๐.๔ อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร 
  ๔.๒๐.๕ สมองเสื่อม (Dementia) 
  ๔.๒๐.๖ โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ท าให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหว
ของแขนหรือขาอย่างถาวร 
  ๔.๒๐.๗ กล้ามเนื้อหมดก าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
 ๔.๒๑ โรคทางจิตเวช 
  ๔.๒๑.๑ โรคจิตหรือโรคที่ท าให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร 
 ๔.๒๒ โรคอ่ืน 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 



 

๑๐ 
  

 ๔.๒๓ เป็นผู้มีบุคคลภาพและหน้าตาดี มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็น
ทหารและนักดนตรี ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือความผิดปกติที่กองทัพเรือก าหนด ดังนี้ 
  ๔.๒๓.๑ ฟันไม่หัก ไม่เหยิน ไม่เสีย ไม่บิ่น ริมฝีปากไม่เบี้ยว ไม่แหว่ง นิ้วมือและแขนจะต้องมี
สมรรถภาพในการใช้นิ้วได้ดี คือ นิ้วไม่โก่ง ไม่หงิก ไม่งอ ไม่สั้นจนเกินไป  แขนไม่คอก ไม่โก่งงอ จมูกไม่แฟบ       
สันจมูกไม่หัก ไม่แหว่ง ไม่บี้ ไม่เป็นโรคอ้วน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และติดสารเสพติด มีก าลังปอดดีพอสมควร
ส าหรับใช้ในการเป็นนักดนตรี ซึ่งเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม และการขับร้อง แขนและขาไม่โก่งงอ ไม่สั้น
ข้างยาวข้าง หรือมีแผลเป็นจนมองดูน่าเกลียด ส่วนร่างกายตามผิวหนังจะต้องไม่มีรอยสัก ไม่เจาะหู หรือเป็นโรคผิวหนัง 
และไม่มีแผลเป็นจนมองดูน่าเกลียด 
  ๔.๒๓.๒ ผู้ชายและผู้หญิงจะต้องไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด) 

๕. หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครต้องน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันลงทะเบียนสอบภาคความถนัด
ทางดนตร ีผู้สมคัรเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ต้องด าเนินการกรอกใบสมัคร ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น 
ให้เรียบร้อยในล าดับแรก ส าหรับเอกสารหลักฐานการสมัครผู้สมัครจะต้องน ามายื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร               
ในวันลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี  (หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครยื่นเป็นเท็จ 
คณะกรรมการสอบจะปรับให้ตกทันที และไม่มีสิทธิ์สอบในรอบต่อไป) ได้แก ่
 ๕.๑ สูติบัตรของผู้สมัคร (ต้นฉบับพร้อมส าเนา) 
 ๕.๒ บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 
 ๕.๓ ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ  (ปพ.๑) ซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
หรือเทียบเท่า หรือเอกสารรับรองจากทางโรงเรียนส าหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๕.๔ รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จ านวน ๘ รูป 
 ๕.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา - มารดา จะอยู่ในฉบับเดียวกันหรือแยกกันก็ได้ แต่จะต้อง
แสดงสัญชาติของผู้สมัคร บิดา - มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้สมัครอยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านที่น ามาด้วย         
เพ่ือตรวจสอบว่าบิดา - มารดา ของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดในช่องบิดา – มารดาผู้ให้ก าเนิด และปู่ ย่า ตา ยาย 
ต้องเป็นไทย ในกรณีที่สัญชาติ ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่ใช่ไทย ต้องน าหลักฐานที่แสดงว่าบิดา – มารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยก าเนิด หรือเกิดในประเทศไทย มาแสดงด้วยจึงจะสมบูรณ์ เช่น สูติบัตร ของบิดา – มารดา 
  ๕.๕.๑ ในกรณีที่บิดาและมารดา ของผู้สมัครคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม หรือถึงแก่กรรม ทั้ง ๒ คน 
จะต้องน าใบมรณะบัตรซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดาและมารดาผู้ถึงแก่กรรมที่เป็นไทย หรือหลักฐาน      
จากอ าเภอรับรองว่าผู้ถึงแก่กรรมนั้นเกิดในประเทศไทยมาแสดงด้วย ถ้ายังมีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน จะต้อง
น าส าเนาทะเบียนบ้านนั้นมาแสดงก็ได้ (เพ่ือตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครที่ถึงแก่กรรมมีสัญชาติไทย) 
  ๕.๕.๒ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืนจะต้องน าทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ผู้ให้ก าเนิด
ของผู้สมัครมาแสดงและส าเนาทะเบียนบ้านนั้นจะต้องมีรายการเช่นเดียวกับ ข้อ ๕.๕ 
  ๕.๕.๓ ชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครและบิดา - มารดาของผู้สมัคร จะต้องใช้ตัวสะกด การันต์ และ       
วัน เดือน ปี เกิด ในเอกสารทุกอย่างจะต้องตรงกันทุกฉบับ   
 ๕.๖ ใบทะเบียนสมรส หรือใบทะเบียนหย่าของ บิดา - มารดา (ต้นฉบับพร้อมส าเนา) ในกรณีที่บิดา – มารดา ของ
ผู้สมัครมิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรสแล้วแต่มารดาของผู้สมัครมิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา  
หรือจดทะเบียนการหย่า ผู้สมัครจะต้องน าทะเบียนขอรับรองบุตร หรือหลักฐานมาแสดงว่าเป็นบิดาและมารดา    
ที่แท้จริงของตน 
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 ๕.๗ หลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพ่ิม ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอรับคะแนนเพ่ิม          
ให้น าหลักฐานและเอกสารที่จะกล่าวต่อไปนี้ มายื่นในวันสอบภาคความถนัดทางดนตรี (ระหว่างวันพฤหัสบดีที่           
๘ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐  ถึง ๑๖.๓๐ น.) เท่านั้น ทางราชการจะไม่รับพิจารณา   
ผู้ที่น ามายื่นภายหลัง 
  ๕.๗.๑ หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระท าหน้าที่           
ในระหว่างที่มีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่าง ที่มีพระราชโองการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ 
เป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือบัตรผ่านศึก 
ชั้น ๒ – ๔ (ตามผนวก ก.) จะได้รับคะแนนเพิ่ม ๕ ในเรือนร้อยของคะแนนทั้งหมด 
  ๕.๗.๒ หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตราย
ถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บ  
ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จ บ านาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงิน  
ค่าท าขวัญตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย คนงาน หรือเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ 
หรือเหรียญกล้าหาญ หรือบัตรผ่านศึกชั้น ๑ (ตามผนวก ก.) จะได้รับคะแนนเพ่ิม  ๑๐ ในเรือนร้อยของคะแนนทั้งหมด 
         ๕.๗.๓ หลักฐานแสดงว่าบิดาและมารดาของผู้สมัครเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน 
ทั้งประจ าการและนอกประจ าการ โดยมีเอกสารรับรองและผู้ที่ออกเอกสารรับรองนี้ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
มีต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน ขึ้นไป เอกสารทั้งหมดตามข้อ ๕.๗   
นี้ จะต้องส าเนาถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ชุด และจะต้องน ามายื่นในวันวันสอบภาคความถนัดทางดนตรี เท่านั้น 
ทางราชการจะไม่พิจารณาสิทธิ์พิเศษ หรือเพ่ิมคะแนนให้กับผู้ที่มายื่นภายหลัง 
  ๕.๗.๔ ในกรณีที่ได้รับสิทธิพิเศษและคะแนนเพ่ิมรวม ๒ รายการ ให้ถือคะแนนสูงสุดเพียง ๑ รายการ
เป็นหลัก 
  ๕.๗.๕ การเพ่ิมคะแนนพิเศษตามข้อ ๕.๗.๑ และ ๕.๗.๒ ให้เพ่ิมคะแนนพิเศษ หลังจากสอบผ่าน   
ภาคความถนัดทางดนตรีแล้ว  
   ๕.๘. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น จะต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ในวันที่น ามายื่นให้เจ้าหน้าที่   
รับสมัคร ในวันสอบภาคความถนัดทางดนตรี มิฉะนั้นผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และกรณีผู้สมัครใช้ เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นเท็จ คณะกรรมการรับสมัครฯ จะตัดสิทธิ์ในการสอบทันที   

๖. สถานที่รับสมัคร 
 สมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ – 
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสามารถขอ
ค าแนะน าเพ่ิมเติมที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtnsm.com/
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๗. วิธีการสมัคร 
 ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 
 ๗.๑ การสมัครออนไลน์ที่ www.rtnsm.com เท่านั้น 
  ๗.๑.๑ กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่ก าหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้วกดปุ่ม “ต่อไป” 
  ๗.๑.๒ หน้าจอจะปรากฏข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกลงในใบสมัคร เพ่ือให้ผู้สมัครได้ตรวจทานข้อมูล   
อีกครั้ง ก่อนที่จะยืนยันการส่งใบสมัคร 
   ๗.๑.๒.๑ ตรวจสอบการเลือกเครื่องดนตรีในภาคความถนัดทางดนตรี ตามที่ผู้สมัครเลือก 
(ผู้สมัครจะเลือกได้ชนิดเดียวเท่านั้น) และตกลงใจที่จะใช้เครื่องดนตรีและโน้ตเพลงที่เลือกในการสอบ 
            ๗.๑.๒.๒ ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม “แก้ไข” จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร 
เพ่ือให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”  
  ๗.๑.๓ หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้ว จะปรากฏ ดังนี้ 
         ๗.๑.๓.๑ ข้อความตอบรับว่า “ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว” 
        ๗.๑.๓.๒ พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัคร (ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครรวม ๑๘๐ บาท โดยเป็น
ค่าสมัคร ๑๕๐ บาท และค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย ๓๐ บาท)  
        ๗.๑.๓.๓ น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัคร ไปช าระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา    
หากผู้สมัครไม่ได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ผู้สมัครจะไมม่ีสิทธิ์ไดร้ับการคัดเลือกในรอบแรก 
        ๗.๑.๓.๔ เมื่อผู้สมัครช าระเงินเรียบร้อย ให้ผู้สมัครพิมพ์โน้ตเพลง ที่จะต้องใช้สอบปฏิบัติ
เครื่องดนตรีที่ผู้สมัครเลือก ทั้งนีห้ากต้องการเก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน ให้กดปุ่ม พิมพ์ หรือต้องการบันทึกเก็บไว้        
เป็นหลักฐาน กดปุ่ม บันทึก 
              ๗.๑.๔ ผู้สมัครสามารถช าระเงนิได้ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ (ก่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.)  
         ๗.๑.๔.๑ ผู้สมัครสามารถเข้าไป ตรวจสอบดูสถานะภาพช าระเงิน ได้หลังวันช าระเงินแล้ว ๑ วัน 
         ๗.๑.๔.๒ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกภาควิชาการ และมีสิทธ์เข้าสอบในรอบที่ ๒ 
ภาคความถนัดทางดนตรี ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ            
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 
มีความเหมาะสมในการเป็นทหารและนักดนตรี  ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ        
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถรองรับการฝึก และศึกษาในวิชาการดุริยางค์ วิชาสามัญ สายอาชีวะ 
และวิชาทหารได้ดี โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงจ าเป็นต้องท าการสอบคัดเลือก 
และรับตามจ านวนที่ทางราชการก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๘.๑ ภาควิชาการ (ไม่มีการสอบ ใช้ผลการเรียนของผู้สมัคร) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า  
โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้น ม.๑ – ม.๓ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และกรณีที่ยังไม่ทราบผลการ
เรียนชั้น ม.๓ ผู้สมัครต้องมีใบรับรองผลการเรียนชั้น ม.๑ ม.๒ และม.๓ เทอมต้น (ใช้ผลการเรียน ๕ เทอม)        
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากทางโรงเรียน โดยผู้สมัครต้องมีพ้ืนความรู้ทางทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และมีความสามารถปฏิบัติ
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เครื่องดนตรีได้ไม่ต่ ากว่าระดับ เกรด ๕ มาตรฐานสากล คณะกรรมการจะเลือกจากผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด
ลงมาตามล าดับ    
 ๘.๒ ภาคความถนัดทางดนตรี (๒๔๐ คะแนน) ผู้สอบต้องช าระค่าลงทะเบียนสอบและพลศึกษา จ านวน ๓๒๐ บาท 
ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน กองดุริยางค์ทหารเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม หรือ วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑      
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หลังจากช าระค่าลงทะเบียนสอบเสร็จแล้ว จึงจะมีสิทธ์เข้าสอบภาคความถนัดทางดนตรี 
หากไม่ได้ช าระเงินจะไม่มีสิทธิ์สอบ 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. โดยแบ่งจัดตามกลุ่มเครื่องดนตรีเป็นชุด ๆ ละประมาณ ๒๐ คนต่อวัน        
แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องลมไม้ (Wood Wind) ประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass) 
ประเภทเครื่องสาย (String) ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) และการขับร้อง (Voice) หากไม่เข้าสอบ      
ตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือก าหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีเหตุผล       
อันควรปราณี ต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองจากทางโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกให้เท่านั้น และ       
ยื่นต่อคณะกรรมการรับสมัครในวันลงทะเบียนการสอบภาคความถนัดทางดนตรี         
          ๘.๒.๑.๑ การสอบภาคความถนัดทางดนตรี ประกอบด้วย  
     - เพลงบังคับความถนัดทางดนตรี ๒ บทเพลง คือ Standard Classic Piece และ Study         
ไม่ต่ ากว่าระดับเกรด 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) 
 โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น          
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ตามเครื่องมือดนตรี ดังนี้ 
     ๘.๒.๑.๒ ประเภทเครื่องลมไม ้(Wood Wind) 

ล าดับ 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)                    
ล าดับ เครื่องดนตรี เพศ หมายเหตุ 

๗ Bb Trumpet ชาย  
๘ Trombone ชาย  
๙ Euphonium ชาย  
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   ๘.๒.๑.๓ ประเภทเครื่องสาย (String)   
ล าดับ เครื่องดนตรี เพศ หมายเหตุ 
๑๐ Violin หญิง  
๑๑ Viola หญิง  
๑๒ Cello ชาย / หญิง  
๑๓ Double Bass ชาย / หญิง  

   ๘.๒.๑.๕ ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion)                        
ล าดับ เครื่องดนตรี เพศ หมายเหตุ 
๑๔ Guitar ชาย / หญิง  
๑๕ Electric Bass ชาย  
๑๖ Piano ชาย / หญิง  
๑๗ Drum Set    ชาย  
๑๘ Xylophone   ชาย/หญิง ชาย/หญิง  
๑๙ Voice ชาย / หญิง  

                 

      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 ตามวันที่ก าหนด กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจโรค
จะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ 
  ๘.๒.๓ สอบพลศึกษา (๑๐ คะแนน) ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้สอบทั้งหมดมารายงานตัว   
ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘.๐๐ น. และให้ผู้สอบต้องเตรียมชุดกีฬา 
รองเท้าผ้าใบ และชุดว่ายน้ า มาในวันสอบด้วย สอบวิ่ง – ว่ายน้ าระหว่าง 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 สอบว่ายน้ า (๕ คะแนน) ณ สระว่ายน้ าวังนันทอุทยาน     
                 - ชาย ๕๐ เมตร    
                      - หญิง ๒๕ เมตร   
        ๘.๓ ผู้สอบจะต้องมาท าการสอบตามวัน – เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดให้ครบถ้วน มิฉะนั้นถือว่าสละ
สิทธิ์ในการสอบคัดเลือก 

๙. ระเบียบในการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ หมายเลขประจ าตัวสอบ ผู้สอบต้องจ าหมายเลขประจ าตัวสอบของตนเองไว้เสมอ ซึ่งปรากฏอยู่ในบัตร
หมายเลขประจ าตัว (เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบให้ในวันลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี) 
และ ต้องน าบัตรหมายเลขประจ าตัวสอบพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนไปด้วยในวันสอบ เพ่ือแสดงต่อกรรมการ
ควบคุมการสอบ เพ่ือตรวจสอบกับบัตรตรวจสอบของกรรมการควบคุมการสอบให้ถูกต้องตรงกัน 
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         ๙.๒ สถานที่สอบ  (ภาคความถนัดทางดนตรี) ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่  ๘ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่  ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.          
(ผู้สอบพร้อมรับฟังค าชี้แจง ในเวลา ๐๘.๐๐ น.)  
 ๙.๓ การเข้าห้องสอบ  ในวันสอบให้ผู้สอบไปถึงสถานที่สอบตรงตามเวลาที่ได้นัดหมาย และใหป้ฏิบัติ ดังนี้ 
          ๙.๓.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกแถว ให้ผู้สมัครเข้าแถวเรียงล าดับหมายเลขและแสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ
พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อพร้อมคณะกรรมการสอบจะเรียกสอบที่ละคน 
  ๙.๓.๒ ผู้สอบต้องน าเครื่องมือดนตรีขอตนเองมาสอบ ยกเว้น ประเภทเครื่องกระทบ(Percussion)  
เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ เช่น Tuba  Piano ฯลฯ หรือผู้สอบที่มีความประสงค์จะขอยืมเครื่องดนตรีจากทางโรงเรียน
ดุริยางค์ทหารเรือ โดยผู้สอบต้องแจ้งให้คณะกรรมทราบก่อนสอบ ในวันที่ลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี 
  ๙.๓.๓ เมื่อเข้าสอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสอบสั่งให้ท า โดยเริ่มสอบ เพลงบังคับ (คณะกรรมการ
รับสมัครฯก าหนด) 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 ประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการ ดูผลสอบได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทางโทรศัพท์                  
๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ (ในวันและเวลาราชการ) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดให้มารายงานตัว
ลงทะเบียนพร้อมกนั ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม หรือ วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้น
ไป และให้ผู้สอบที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเตรียมหลักฐานต่าง ๆ มายื่นให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ          
ในวันลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรี ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม – วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยคณะกรรมการจะจัดแบ่งนักเรียนตามกลุ่มเครื่องดนตรีออกเป็นชุด ๆ ละประมาณ 
๒๐ คนต่อวัน เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดล าดับการสอบภาคความถนัดทางดนตรี กรณีผู้สมัครมา    
ไม่ทันตาม วัน – เวลาที่ก าหนด หรือไม่มารายงานตัวด้วยตนเอง ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๑๐.๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ดูผลสอบได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป หรือทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทางโทรศัพท ์๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ (เวลาราชการ) 
ผู้ที่สอบผ่านได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตัวจริงต้องมารายงานตัว
เพ่ือตรวจสุขภาพจิต ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
และท าสัญญาค้ าประกันและมอบตัว พร้อมน าเอกสารตัวจริงทุกฉบับ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยเตรียมเงินมาช าระใน    
วันท าสัญญาฯ จ านวน ๓๑,๖๔๐ บาท โดยผู้สอบผ่านต้องเตรียมผู้ค้ าประกันมาพร้อมในวันท าสัญญามอบตัว        
หากผู้สอบที่ผ่านการคัดเลือกฯ ในรอบสุดท้ายไม่มาท าสัญญาค้ าประกันและมอบตัวในวันและเวลาที่ก าหนด       
จะถือว่าสละสิทธิ์ คณะกรรมรับสมัครฯ จะเรียกตัวส ารองล าดับถัดไปมาท าสัญญาทันที 
 ๑๐.๓ ผลการสอบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก ซึ่งแต่งตั้งโดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด 
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๑๖ 
  

๑๑. การท าสัญญา 
 ๑๑.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ต้องมาท าสัญญาด้วยตนเองในการยินยอมรับ
ข้อเสนอ ท าสัญญาของทางราชการ พร้อมทั้งน าผู้ปกครองมาให้ค ายินยอมและผู้ค้ าประกันมาท าสัญญาค้ าประกัน  
ตามก าหนดเวลาที่ทางโรงเรียนดุริยางค ์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ นัดหมาย 
 ๑๑.๒  คุณสมบัติของผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน 
  ๑๑.๒.๑ ผู้ปกครองคือบิดาหรือมารดาของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้สมัคร 
โดยค าสั่ง หรือโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ซึ่งถึงแก่กรรมภายหลัง 
    ๑๑.๒.๒ ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรประจ าการ หรือข้าราชการพลเรือน 
ตั้งแตร่ะดับ ๓ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๕๐ ปี ผู้ค้ าประกันที่มิได้รับราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้น าหนังสือรับรอง
การรับราชการจากต้นสังกัดของตนเองมาแสดง  ถ้าบิดา - มารดาเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรประจ าการแล้ว 
จะเป็นผู้ค้ าประกันบุตรของตนเองก็ได้ 
    ๑๑.๒.๓ ผู้ค้ าประกันจะต้องน าภรรยาหรือสามีมาลงนามยินยอมในใบสัญญาค้ าประกันในวันที่      
ท าสัญญาต่อ เจ้าหน้าที่ในวันนั้นด้วย ในกรณีที่เป็นโสด ให้ท าหนังสือรับรองการเป็นโสดและรับรองเงินเดือน      
จากต้นสังกัดมาแสดงด้วย 
    ๑๑.๒.๔ พระภิกษุ จะเป็นผู้ค้ าประกันไม่ได้ 
    ๑๑.๒.๕ ผู้ปกครอง ผู้ค้ าประกัน พร้อมทั้งคู่สมรส จะต้องน าบัตรประจ าตัว หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส และส าเนาทะเบียนบ้านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญาด้วย 
    ๑๑.๒.๖ ผู้สอบผ่านต้องน าเงินมาช าระในวันท าสัญญา 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 ค่าต าราและอุปกรณ์การเรียน                       ๒,๗๕๐  บาท  
   ๑๑.๒.๖.๔ ค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพื้นฐานวิชาดนตรีก่อนเปิดเรียน        ๑,๐๐๐  บาท 
   ๑๑.๒.๖.๕ ค่าด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ(เกรด ๕ และ เกรด ๘)     ๑๒,๘๐๐  บาท 
   ๑๑.๒.๖.๖ ค่าตรวจสอบประวัติกับส านักงานต ารวจฯ                          ๒๐๐  บาท 
              ๑๑.๒.๖.๗ ค่าอากรแสตมป์                                                              ๔๐  บาท 
   ๑๑.๒.๖.๘ ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม                                                   ๓๕๐  บาท 

๑๒. ก าหนดการนัดหมาย  
       ๑๒.๑ ในวันประกาศผลก็ดี  ในการท าสัญญาก็ดี หรือก าหนดนัดหมายเพ่ิมเติมเพ่ือการใด ๆ ก็ดี ผู้ที่ไม่มา
ตามก าหนดนัดหมายหรือไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร  ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ ในการเข้าเป็น            
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ทางคณะกรรมการฯจะจัดผู้มีสิทธิ์ส ารองเข้าบรรจุแทนผู้นั้นทันที 
 ๑๒.๒ การแต่งตั้งให้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ  
จะด าเนินการรวบรวมรายชื่อตามล าดับของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว เสนอตามล าดับ
ชั้นไปจนถึงกองทัพเรือ เพื่อขออนุมัติรับเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และผู้มีรายชื่อเหล่านี้จะมีสิทธิ์     
เป็นนักเรียนดุร ิยางค์ทหารเรือโดยสมบูรณ์ ในวันที ่ได้ร ับอนุมัติจากกองทัพเรือ  เป็นต้นไป โดยเข้าเป็น      
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) 
 
 
 



 

๑๗ 
  

๑๓. การพ้นจากฐานะนักเรียน 
     ในระหว่างที่เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้นับเป็นเหตุ
ที่ท าใหต้้องพ้นจากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ คือ 
 ๑๓.๑ ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วในข้อ ๔. เว้นแต่ทางราชการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๑๓.๒ ผู้ค้ าประกันถอนการค้ าประกันหรือถึงแก่กรรมหรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบัติจนไม่สมควร   
ที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไปได้ และทางราชการได้ให้นักเรียนหาผู้ค้ าประกันใหม่ ถ้าหาไม่ได้เกินก าหนด ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้แจ้งให้นักเรียนทราบ ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียน 
       ๑๓.๓ ต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
       ๑๓.๔ ประพฤติผิดต่อสัญญาที่ท าไว้กับโรงเรียนฯ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
       ๑๓.๕ สอบความรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีทางโรงเรียนก าหนดไว้ เว้นแต่กองทัพเรือจะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ            
       ๑๓.๖ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนตามที่ทางราชการก าหนดไว้ 

๑๔. การชดใช้เงิน 
      เมื่อได้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว หากต้องพ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่ากรณี ใดๆ  
ก็ตามจะต้องชดใช้เงินให้แก่กองทัพเรือตามจ านวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ ปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท 
เศษของปีการศึกษาให้คิดเป็น ๑ ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรได้รับความปรานีจากกองทัพเรือ เมื่อเรียนจบ
หลักสูตรที่ทางราชการก าหนดไว้แล้ว จะต้องรับราชการเป็น ๒ เท่าของจ านวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่โดยรวมปีที่
ซ้ าชั้นด้วย แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี ถ้าอยู่รับราชการไม่ครบก าหนดจะต้องชดใช้เงินให้แก่
กองทัพเรือ จ านวนปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท ของระยะเวลาที่รับราชการไม่ครบนั้น เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี 

๑๕. การประกันของเสียหาย 
     ถ้านักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ท าสิ่งของช ารุดเสียหายด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย หรือ      
การช ารุดเสื่อมสลายเป็นไปตามสภาพของการใช้ หรือเกิดจากธรรมชาติจะต้องชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียไป       
ซึ่งทางราชการจะเป็นผู้ประเมินให้ และระหว่างที่ยังเป็นนักเรียนอยู่จะต้องน าเงินค่าประกันของเสียหายมามอบไว้
ให้ตามจ านวนที่ทางราชการก าหนด เงินจ านวนนี้จะคืนให้เมื่อพ้นฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว  

๑๖. ค าเตือนการสมัครและสอบคัดเลือก 
     ๑๖.๑ การสมัคร และการสอบ 
  ๑๖.๑.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบภาคความถนัดทางดนตรีให้พร้อม 
  ๑๖.๑.๒ สมัครทางเว็บไซต ์www.rtnsm.com เท่านั้น 
  ๑๖.๑.๓ เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ดูวันสอบตามวัน และเวลา จากระเบียบการรับสมัคร แล้วมาตามนัด 
  ๑๖.๑.๔ ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง 
  ๑๖.๑.๕ ให้มาถึงสถานที่สอบก่อนอย่างน้อย ๓๐ นาที ก่อนที่จะท าการสอบ หากมาถึงห้องสอบช้า
เกิน ๒๐ นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ 
         ๑๖.๒ การฟังผลสอบ 
                ให้ผู้สมัครสอบดูผลสอบได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หรือ     
ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ทางโทรศัพท ์๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔, ๐ ๒๔๗๕  ๕๒๙๒, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๖  
  
 

http://www.rtnsm.com/


 

๑๘ 
  

๑๗. การรายงานตัว 
 ๑๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ให้มารายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ตามวันและเวลาที่ก าหนด เพ่ือสอบรอบท่ี ๒ ภาคความถนัดทางดนตรี ดังนี้ 
  ๑๗.๑.๑ รายงานตัวสอบภาคความถนัดทางดนตรี (ปฏิบัติเครื่องดนตรี) ลงทะเบียนเพ่ือท าการสอบ       
ภาคความถนัดทางดนตรี กัน ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม หรือ วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. และ
ท าการสอบระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยแบ่ง
จดัตามกลุ่มเครื่องดนตรีเป็นชุด ๆ ละประมาณ ๒๐ คนต่อวัน  
  ๑๗.๑.๒ รายงานตัวเพ่ือตรวจโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
เวลา ๐๖.๐๐ น. ผู้ที่มาไม่ทันตามก าหนด วัน - เวลา หรือไม่มารายงานตัวด้วยตนเอง ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 
  ๑๗.๑.๓ รายงานตัวสอบพลศึกษา (วิ่ง และว่ายน้ า) ในวันอังคารที่  ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑             
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  
 ๑๗.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย (ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑) ประกาศผล ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้มารายงานตัว
ด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตามวันที่ก าหนด  
          ๑๗.๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตัวจริง    
มารายงานตัวเพ่ือตรวจสุขภาพจิต ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ   
ฐานทัพเรือกรุงเทพ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
  ๑๗.๒.๒ รายงานตัวท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ พิมพ์ลายนิ้วมือ และท าสัญญาค้ าประกัน 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน ทั้งคู่สมรสด้วย       
ผู้ที่มาไม่ทันตามวัน – เวลา ที่ก าหนด หรือไม่มารายงานตัวด้วยตนเองถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ และจะเรียกตัวส ารอง
ล าดับถัดไปท าสัญญาทันที 
  ๑๗.๒.๓ ตัวส ารองท าสัญญาฯ พร้อมผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันทั้งคู่สมรสด้วย หากมีบุคคลตัวจริง
สละสิทธิ์ วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๑๗.๒.๔ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้มารายงานตัวเข้ารับการศึกษา  
ในวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
                                                                                                       
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
  

ผนวก ก. 
ครุฑ 

หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ 

ที…่……………………                                                            ชื่อหน่วย……………………………….……… 
                                                                          วันที…่…....เดือน…………........พ.ศ………………. 
เรื่อง  การรับรองการปฏิบัติราชการ 
เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ                 
  ด้วย (ยศ ชื่อ)…….…………………………....…..………....ประเภท…………………………….………………… 
สังกัด…………………………………………………….มีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านเลขที่………………………..……..………………..... 
หมู่ที่………………...ถนน…………………………………………….….ต าบล/แขวง……………………………….…..…………..... 
อ าเภอ/เขต………………………………………………………….……จังหวัด……………………………………………………..…… 
ได้ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบประวัติ กับขอให้รับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการ 
ทวีคูณของ (ยศ ชื่อ)……..………………………………………..……จึงขอรับรองว่า (ยศ ชื่อ)……………..……………....... 
ได้เคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ ดังนี้                      
 ๑. ………………...…………………………………………………………………........................................................ 
 ๒. .......................................................................................................................... ............................. 
 ๓. .......................................................................................................................................................  
กับได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ 
 ๑. ………………...…………………………………………………………………........................................................ 
 ๒. .......................................................................................................................... ............................. 
 ๓. ................................................................................................. ...................................................... 
 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                      (ลงช่ือ)……..……….…………………….……. 
                                                                                  (…....………………………..……) 
                                                                          ต าแหน่ง……………………………….……  
รับรองว่าถูกต้อง 
(ลงชื่อ)…………………………………………..………… 
            เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประวัติ 
หมายเหตุ  ๑. ต้องเป็นหนังสือออกจากหน่วยราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
         ๒. ผู้รับรองต้องเป็นนายทหาร หรือนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร ต าแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน  
ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือนายต ารวจตั้งแต่รองผู้ก ากับขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 



 

๒๐ 
  

ผนวก  ข. 
 

การลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร 
       - การรับรองความถูกต้องของเอกสารให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นเอกสาร เป็นผู้ลงลายชื่อรับรองส าเนาเอกสารนั้น 
การลงลายมือชื่อในฐานะพยาน 
      - ในการลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ผู้ที่ลงลายมือชื่อ 
เป็นพยานจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่เห็นด้วยตา     
ว่าบุคคลนั้นเป็น ผู้ลงลายมือชื่อต่อหน้า ส่วนพยานอีก ๑ ชื่อ นั้น รองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หรือ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้ลงนาม 
ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จะต้องน าหลักฐานและเอกสารประกอบดังนี้.- 

๑. ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบแสดงผลการเรียน (รบ.1) หรือใบรับรองของสถานศึกษา 
 ๒. สูติบัตร 
 ๓. ใบส าคัญการสมรส หรือการหย่าของ บิดาและมารดา หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรหรือค าสั่งศาล
สั่งให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา 
 ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านซึ่งปรากฏรายชื่อ ผู้สมัคร 
ผู้ค้ าประกัน 
 ๑. อายุไม่เกิน ๕๐ ปี 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ (ผู้ค้ าประกัน) และคู่สมรส (บัตรประจ าตัวประชาชน) 
 ๓. ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
 ๔. ส าเนาใบส าคัญการหย่า (กรณีหย่า) 
 ๕. หนังสือรับรองความเป็นโสด (กรณียังไม่ได้สมรส) 
 ๖. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ าประกันและคู่สมรส) 
 ๗. หนังสือยินยอมให้ท านิติกรรม (ของคู่สมรส) 
 ๘. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดเพ่ือแสดงว่ารับราชการในชั้นยศใด ต าแหน่งใดปัจจุบันได้รับเงินเดือนเท่าใด 
ผู้แทนโดยชอบธรรม 
 ๑. ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้แทนโดยชอบธรรมและคู่สมรส) 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้แทนโดยชอบธรรมและคู่สมรส) 
 ๓. ส าเนาใบส าคัญการหย่า (กรณีหย่า) และบันทึกข้อตกลงการหย่าที่แสดงว่าเป็นบุตรที่อยู่ในความปกครอง 
 ๔. ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
 ๕. หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
 ๖. หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม เช่น ค าสั่งศาล 
  ๗. สูติบัตรบิดา หรือมารดา (กรณีปู่ ย่า ตา ยาย ไม่มีสัญชาติไทย) 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
  

ผนวก ค. 
สัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

                                                                                      เขียนที่..................................................... 
     วันที่................เดือน.......................พุทธศักราช.............. 

  ข้าพเจ้า............................................................. เกิดเม่ือวันที่.......................เดือน................................ 
พุทธศักราช..................อายุ..............ปี  ต าหน.ี...................................... ...........บ้านเกิดเลขที่.................................... 
ตรอก/ซอย....................................................ถนน..............................................หมู่ที่................................................. 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย์................................................สัญชาติ............................. ............นับถือศาสนา.................................... 
  เวลานี้ข้าพเจ้าพักอยู่บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย....................................... .............................. 
ถนน...........................................................หมู่ที่.........................ต าบล/แขวง.................... ......................................... 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์. ................................ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................... 
  บิดาผู้ให้ก าเนิดข้าพเจ้าชื่อ..........................................................อาชีพ.................................. ............... 
มารดาผู้ให้ก าเนิดข้าพเจ้าชื่อ............................................................................อาชีพ... .............................................. 
สัญชาติโดยก าเนิดของ บิดา...........................................................มารดา..................................... ............................. 
  ขอท าหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพเรือ ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
           ๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่า
ด้วยโรงเรียนทหารทุกประการ                                   
  ๒. เมื่อกองทัพเรือรับข้าพเจ้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเรียนรู้จนเต็ม
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่ทางราชการก าหนดไว้ 
  ๓. ข้าพเจ้าจะอยู่ในโอวาทของผู้บังคับบัญชา และยอมปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง ระเบียบวินัย 
และแบบธรรมเนียมทหารที่มีอยู่แล้ว และที่จะก าหนดขึ้นใหม่ทุกประการ ทั้งจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะ
นักเรียนทหาร 
  ๔. ในระหว่างที่เป็นนักเรียน ข้าพเจ้าจะไม่ท าการสมรสหรือมีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภริยาจนกว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 
  ๕. ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางราชการก าหนดให้ 
  ๖. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะศึกษาเรียนรู้ให้จบตามหลักสูตรที่
ทางราชการก าหนดไว้ ถ้าต้องพ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงิน
เป็นค่าตอบแทนแก่ทางราชการตามจ านวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  
ฐานทัพเรือกรุงเทพ  ปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปีการศึกษาให้คิดเป็น ๑ ปี เว้นแต่จะมี
เหตุผลอันสมควรได้รับความปราณีจากกองทัพเรือ 
  ๗. เมื่อข้าพเจ้าพ้นสภาพนักเรียนจากสถานศึกษาของกองทัพเรือและรับราชการแล้ว ข้าพเจ้าต้องรับ
ราชการในกองทัพเรือต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ถ้าข้าพเจ้ารับราชการไม่ครบตามก าหนดโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรที่จะได้รับความปราณีจากทางราชการแล้ว ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ทางราชการ  
จ านวนปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ของระยะเวลาที่รับราชการไม่ครบนั้น เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี 



 

๒๒ 
  

  ๘. ถ้าข้าพเจ้าท าทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหายหรือสูญหายด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่เหตุ
สุดวิสัย หรือเกิดช ารุด หรือเกิดช ารุดเสื่อมสลายที่เป็นตามสภาพของการใช้ หรือเกิดจากธรรมชาติ ข้าพเจ้ายอม
ชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียหายหรือสูญหายไปให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการก าหนด 
  ๙. การชดใช้เงินตาม ข้อ ๖. ข้อ ๗. และ ข้อ ๘. นั้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ให้เป็นการเสร็จสิ้นภายใน
ก าหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่ ในกรณีที่ข้าพเจ้าขอลาออกในระหว่างที่ต้องผูกพัน
ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินตามสัญญาแก่ทางราชการให้เป็นการเสร็จสิ้นทันทีที่ขอลาออก 
  ๑๐. ข้าพเจ้ายินยอมให้สัญญานี้มีผลบังคับแก่ข้าพเจ้าจนกว่าทางราชการจะบอกเลิกหรือเมื่อข้าพเจ้า
พ้นสภาพนักเรียนจากสถานศึกษาของกองทัพเรือ และได้รับราชการครบก าหนด ๑๐ ปี แล้ว  
  ๑๑. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้  โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือไว้เป็นส าคัญ             
ต่อหน้าพยาน 
                                             
                                         (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ให้สัญญา 
                                                                       (........................................................) 
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