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คําเตือน 
 
 
 
 อย่าหลงเช่ือบุคคลใดก็ตามที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกได้  
โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม การท่ีจะสอบผ่านหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวท่านเอง ไม่มีใคร
ช่วยท่านได้ 
 หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้ด้วยวิธีการต่างๆ ให้เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
รวมทั้งการอ้างว่ารู้จักกรรมการสอบคัดเลือก หรือนายทหารช้ันผู้ใหญ่ที่ ช่วยเหลือได้  แล้วเรียกร้องเงิน       
เป็นค่าตอบแทน โดยสัญญาว่าจะคืนเงินให้หากสอบเข้าไม่ได้ ขอได้แจ้งให้ทางโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก      
เพ่ือจะได้ติดตามดูพฤติการณ์และดําเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยจะปกปิดนามผู้แจ้งไว้เป็นความลับ     
และขอขอบคุณในความร่วมมือไว้  ณ  โอกาสน้ีด้วย 
 
 
 

                โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 
          โทร. 0-2245-9378  หรือ  0-2245-1457 , 0-2245-3373 
                ต่อ  89530, 89532, 89533, 89534 
           Email : rtasm@hotmail.co.th 
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 โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกเป็นสถาบันการศึกษาของกองทัพบก มีภารกิจผลิตบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้
ทางดุริยางคศาสตร์ มีจริยธรรม มีพลานามัยที่สมบูรณ์ และมีระเบียบวินัยทางทหารสําหรับการเป็นข้าราชการ
เหล่าทหารดุริยางค์ของกองทัพบก 
 
 

  2.1 หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ศึกษาวิชาการต่างๆ ตามหลักสูตร 
ทั้งวิชาสามัญ วิชาดุริยางคศาสตร์ วิชาทหาร และอ่ืนๆ 
 2.2 ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ได้รับวุฒิการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์
ทหารบก และเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารดุริยางค์ และกระทรวงศึกษาธิการเทียบคุณวุฒิเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจะได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการยศสิบตรี อัตราเงินเดือน ป.1 ช้ัน 17 
(9,910 บาท) และได้รับสิทธิอ่ืนๆ ตามท่ีทางราชการกําหนด 
 
 

 ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
 3.1 เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์   นับตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ (พ.ศ.2543-2546) 

3 .2  สํ า เร็ จก ารศึ กษ า ช้ันมั ธยมศึ กษ าตอน ต้น  (มั ธยมศึ กษ าปี ที่  3 ) ตามหลั กสู ต รขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
  3.3 ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด   ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ   สําหรับนักเรียนดุริยางค์ที่ศึกษาใน
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก อยู่ในวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่บิดาและมารดามิได้มีสัญชาติ
ไทยโดยการเกิดหรือสัญชาติอ่ืน ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติว่าด้วยการกําหนดสัญชาติตามระเบียบน้ี 
 3.4 มีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร         
ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่
กองทัพบกกําหนดรายละเอียดไว้ใน ผนวกท้ายระเบียบ 
 
 

ระเบียบการทั่วไป 
วิธีสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุรยิางค์ทหารบก 

1. ความมุ่งหมาย 

2. หลักสูตรการศึกษา 

3. คุณสมบัติผูส้มัครเข้าเปน็นักเรียนดุริยางค์ทหารบก
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 3.5 มคีวามรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
3.6 เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ 
3.7 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความเลื่อมใสในระบอบ           

การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ 
3.8 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
3.9 ไม่เป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัว 

 3.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาไม่เคยต้องคําพิพากษาในคดียาเสพติด และไม่เคย
ต้องคําพิพากษาให้ถูกลงโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทํา         
โดยประมาท 
 3.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเน่ืองจากความผิด หรือหนีราชการ 
 3.12 เป็นผู้ที่ ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์     
ทหารบกแล้ว 

3.13 ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองที่มีคุณสมบัติตามท่ีกองทัพบกกําหนด ทําการรับรองตามพันธกรณี 
3.14 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

   
 
 

 4.1 ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3 
 4.2 ผู้ที่เคยทุจริตในการสมัครหรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว 
 4.3 ผู้ที่ถูกถอนทะเบียนจากการเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยโรงเรียน
ดุริยางค์ทหารบก พ.ศ.2559 
 
 
 

ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารเพ่ือย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่กําหนด โดยมีรายการต่อไปน้ี 
 5.1 วันสอบความสามารถทางดนตรี (รอบที่ 1) 
        5.1.1 บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
        5.1.2 หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร (จาก ธนาคารกรุงไทย) 
        5.1.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ  พร้อมหลักฐาน         
เพ่ือขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพ่ิม (ถ้ามี) 
        5.1.4 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนผลการศึกษา   
พร้อมสําเนา 1 ชุด ซึ่งแสดงว่าสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ผู้ไม่มีสิทธิส์มัครสอบคัดเลือกเข้าเปน็นกัเรียนดุรยิางค์ทหารบก 

5. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนํามา 
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หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเท่าหากอยู่ระหว่างการศึกษาให้ใช้ใบรับรอง
สถานภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต้นสังกัดแทน 
        5.1.5 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา พร้อมสําเนาอย่างละ 1 ชุด    
เพ่ือแสดงสัญชาติของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กําเนิด ซึ่งคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน หากผู้สมัครที่บิดามารดา
มีนามสกุลไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน และ/หรือนามสกุลของบิดามารดาต้องนําหลักฐานทางกระทรวงมหาดไทย
รับรองการเป็นบิดามารดา  และ/หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมาแสดงประกอบด้วย 
        5.1.6 สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองการเกิด พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
        5.1.7 หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุลของผู้สมัคร หรือบิดามารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี) 
พร้อมสําเนา 1 ชุด 
        5.1.8 ในกรณีที่บิดามารดาของผู้สมัครคนใดคนหน่ึง หรือทั้งสองคนถึงแก่กรรม จะต้องนํา      
ใบมรณบัตร ซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดามารดาที่เป็นไทย หรือหลักฐานรับรองว่าผู้น้ันมีสัญชาติไทย 
พร้อมสําเนา 1 ชุด 
 5.2 วันสอบภาควิชาการ (รอบที่ 2) 
        - บัตรประจําตัวประชาชน 
 5.3 วันทดสอบสมรรถภาพร่างกายและตรวจร่างกาย 
        - บัตรประจําตัวประชาชน 
        
 

 ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิพิเศษให้นําหลักฐานที่จะกล่าวต่อไปน้ี มาย่ืนพร้อมใบสมัคร    
ในวันรับสมัครเท่าน้ัน ทางราชการจะไม่รับพิจารณาผู้ที่นํามายื่นภายหลัง 
 6.1 บุตรของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่มีเวลารับราชการ
ดังต่อไปน้ี ให้ได้รับคะแนนเพ่ิมตามลําดับ ดังน้ี 
        6.1.1 รับราชการไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เพ่ิมให้ร้อยละ         
4 ของคะแนนเต็ม 
        6.1.2 รับราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี เพ่ิมให้ร้อยละ 3 ของคะแนนเต็ม 
        6.1.3 รับราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี เพ่ิมให้ร้อยละ 2 ของคะแนนเต็ม 
 การนับเวลาราชการดังกล่าว ให้นับต้ังแต่วันเข้ารับราชการ ถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัครในปีน้ัน ๆ 
 6.2 ผู้ที่ เป็นบุตรของทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง       
ของส่วนราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทหารระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบ
จลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดําเรือ
ดํานํ้า หรือปฏิบัติหน้าที่สํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหว่างประเทศ  ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณ      
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการเพ่ิมให้ร้อยละ 5 ของคะแนนเต็ม 

6. หลักฐานเพ่ิมเติมเพื่อขอรบัสิทธิพเิศษและคะแนนเพิม่ 
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 ผู้ที่เป็นบุตรของพลเรือนซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร ในการป้องกันและรักษาความ
มั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ เพ่ิมให้ร้อยละ 5 ของคะแนนเต็ม 
 6.3 ผู้ที่ เป็นบุตรของทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง       
ของส่วนราชการ ซึ่งต้องประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติ หรือ            
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุน้ัน ซึ่งได้รับบําเหน็จ  
บํานาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าทําขวัญ ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้าง เพ่ิมให้ร้อยละ 6 ของคะแนนเต็ม 
 ผู้ที่ เป็นบุตรของทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง             
ของส่วนราชการ ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการ ในหน้าที่ทางยุทธการ หรือ      
ถูกประทุษร้ายเพราะกระทํ าการตามหน้าที่  ตามข้อ  6.2 หรือ ต้องบาดเจ็บถึ งตายเพราะเหตุ น้ัน                 
ซึ่งได้รับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทําขวัญ       
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง         
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักด์ิรามาธิบดี        
หรือเหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ เพ่ิมให้ร้อยละ 10 ของคะแนนเต็ม 
 6.4 บุตรของทหาร ตํารวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือ    
ถึงแก่ชีวิต หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต           
ซึ่งได้รับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ิมให้รอ้ยละ 10 ของคะแนนเต็ม 
 การเพ่ิมคะแนนพิเศษ ตามข้อ 6.1 และ 6.2 ให้เพ่ิมคะแนนพิเศษหลังจากสอบผ่านวิชาปฏิบัติ     
เครื่องดนตรี และสอบผ่านภาควิชาการ 
 การเพ่ิมคะแนนพิเศษตามข้อ 6.3 และ 6.4 ให้เพ่ิมคะแนนพิเศษในการสอบทุกรอบ 
 การเพ่ิมคะแนนพิเศษตามข้อ 6.1, 6.2 , 6.3 และ 6.4 ให้เพ่ิมเฉพาะกรณีที่ได้คะแนนมากที่สุด        
แต่เพียงอย่างเดียว 
 
 

 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่  โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก (ภายในพ้ืนที่กรมดุริยางค์ทหารบก )            
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2245-9378 หรือ 0-2245-1457, 
0-2245-3373 ต่อ 89530, 89532, 89533, 89534 หรือ ทางเว็บไซต์ www.rtabs.net 

 

 

 

7. สถานที่รับสมัคร 
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ขั้นตอนการกรอกใบสมัครมี 2 วิธี 
               8.1 การสมัครออนไลนท์ี่ www.rtabs.net  

    8.1.1 กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กําหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม  ต่อไป   
      8.1.2 จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพ่ือให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกคร้ังก่อนที่ 

จะยืนยันการ ส่งใบสมัคร 
- ตรวจสอบการเลือกโน้ตเพลงที่ใช้สําหรับสอบในรอบที่ 1 ( การทดสอบความสามารถทางดนตรี ) 

ตามเคร่ืองดนตรีที่ผู้สมัคร ถนัดและตกลงใจที่จะใช้เครื่องดนตรีและโน้ตเพลงที่เลือกในการสอบรอบที่ 1 
- ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกดปุ่มแก้ไขจะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพ่ือให้ท่านแก้ไขข้อมูล     

อีกคร้ัง 
- ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว  ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร 
8.1.3 หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้ว  จะปรากฏ ดังน้ี 
      8.1.3.1  ข้อความตอบรับว่า “ ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว” 

8.1.3.2  พิมพ์แบบฟอร์มชําระเงินค่าสมัคร ( ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครรวม 330 บาท โดยเป็น
ค่าสมัคร 300 บาท , ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน 30 บาท ) และโน้ตเพลงท่ีจะต้องใช้สอบรอบที่ 1  
(การทดสอบความสามารถทางดนตรี) 

8.1.3.3  นําแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครไปชําระเงิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  
8.1.3.4 หากต้องการเก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ ให้กดปุ่มพิมพ์ หรือ      

ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  กดปุ่ม บันทึก 
8.1.4 หลังจากได้ชําระเงินไปแล้ว 

8.1.4.1 ผู้สมัครสามารถเข้าไป ตรวจสอบสถานภาพชําระเงิน ได้หลังชําระเงินแล้ว 1 วัน 
8.1.4.2 ประกาศผู้มีสิทธ์ิสอบรอบที่ 1 (การทดสอบความสามารถทางดนตรี)   

เมื่อปรากฏช่ือของท่านให้ท่านเตรียมหลักฐานไว้ ดังน้ี 
8.1.4.2.1 หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร (จาก ธนาคารกรุงไทย) 
8.1.4.2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ พร้อม

หลักฐานเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพ่ิม (ถ้ามี) 
8.1.4.2.3 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนผล

การศึกษา พร้อมสําเนา 1 ชุด ซึ่งแสดงว่าสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศกึษาธิการ หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเท่า 

8.1.4.2.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา  พร้อมสําเนา
อย่างละ 1 ชุด  เพ่ือแสดงสัญชาติของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กําเนิด ซึ่งคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน        
หากผู้สมัครที่ บิดามารดามีนามสกุลไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน  และ/หรือนามสกุลของบิดามารดา              
ต้องนําหลักฐานทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดามารดา  และ/หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  
มาแสดงประกอบด้วย 

8.1.4.2.5 สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองการเกิด พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 

8. วิธีปฏิบัติในการสมัคร 
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8.1.4.2.6 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
8.1.4.2.7 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุลของผู้สมัครหรือบิดามารดา      

ของผู้สมัคร(ถ้ามี) พร้อมสําเนา 1 ชุด 
8.1.4.2.8 ในกรณีที่บิดามารดาของผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนถึงแก่กรรม 

จะต้องนําใบมรณบัตร ซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดามารดาท่ีเป็นไทย หรือหลักฐานรับรองว่าผู้ น้ัน         
มีสัญชาติไทย พร้อมสําเนา 1 ชุด 
 8.2 การสมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนดรุิยางคท์หารบก 
       8.2.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่  ณ  กองบัญชาการ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 
       8.2.2 กรอกใบสมัครตามขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ 8.1         
ข้อควรระวัง 

ก. ผู้สมัครสอบสามารถสมัคร ออนไลน์ ได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
ข. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ   

รับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง 
ค. ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ          

ซึ่งผู้สมัครนํามาย่ืนในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้กับผู้สมัคร 

ง. การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง (ทั้งตัวสะกดรวมถึงโน้ตเพลงที่ใช้สอบ )      
ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะยืนยันการส่งใบสมัคร เพราะผู้สมัครจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูล
ผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครน้ันเป็นโมฆะ 

จ. ช่ือ - นามสกุล และหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นช่ือ-นามสกุล และ
หมายเลขประจําตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 

ฉ. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบหมายเลขประจําตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เพราะจะใช้หมายเลข
ประจําตัวประชาชนเป็นหมายเลขอ้างอิงตลอดการสอบในทุกรอบ 

ผู้สมัครสอบโปรดทราบ  
*** ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  ในกรณีที่ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษในด้าน         
การปฏิบัติเครื่องดนตรีอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่เลือกสมัครและเลือกโน้ตเพลงที่ใช้สอบแล้ว ไม่ต้อง กรอกใบสมัคร
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ในการน้ี ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ ๓ คณะกรรมการจะสอบถามความสามารถพิเศษ
อ่ืนๆ กับผู้สมัครด้วยตนเอง 
 
 

 9.1 โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกจะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จํานวน  
50 นาย ตามเคร่ืองดนตรี โดยแยกเป็นชาย/หญิง ดังน้ี 

 

 

9. การสอบคดัเลือก 
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      9.1.1 ชาย รับเคร่ืองดนตรี 17 ชนิด ประกอบด้วย  
            9.1.1.1 Piccolo / Flute   9.1.1.10 Bass (Tuba / Sousaphone) 
            9.1.1.2  Clarinet   9.1.1.11 Percussions 
            9.1.1.3 Oboe     9.1.1.12 Violin 
            9.1.1.4 Bassoon   9.1.1.13 Viola 

 9.1.1.5 Saxophone   9.1.1.14 Cello 
   9.1.1.6 Trumpet  / Cornet  9.1.1.15 Double Bass 
   9.1.1.7 French Horn   9.1.1.16 Guitar   
   9.1.1.8 Trombone   9.1.1.17 Piano  

 9.1.1.9 Euphonium & Baritone     
       9.1.2 หญิง รับเฉพาะเคร่ืองดนตรี 11 ชนิด ประกอบด้วย 
    9.1.2.1 Flute    9.1.2.7 Cello     
    9.1.2.2 Clarinet        9.1.2.8 Double Bass        
    9.1.2.3 Oboe        9.1.2.9 Guitar  
    9.1.2.4 Saxophone   9.1.2.10 Piano    
    9.1.2.5 Violin    9.1.2.11 Harp 
    9.1.2.6 Viola      
 9.2 การสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังน้ี 
        9.2.1 การสอบความสามารถทางดนตรี (รอบที่ 1) 
        9.2.2 สอบภาควิชาการ (รอบท่ี 2) วิชาตามกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ซึ่งมีระดับช่วงช้ันที่ 1 (ม .1 - ม .3) ตามหลักสูตร สพฐ.ศธ. พ .ศ .2549          
และทฤษฎีดนตรี 
        9.2.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 3) 
 9.3 การปฏิบัติในการสอบ 
        - ผู้สมัครต้องมาตามเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนด ผู้ใดไม่มาเข้าสอบถือว่าสละสิทธ์ิ 
        - ผู้สมัครจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนผู้สมัครต่อคณะกรรมการสอบ และเข้าสอบ    
เรียงตามลําดับที่กําหนด 
        - ผู้สมัครทุกคนต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพเรียบร้อย (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ระหว่าง
การศึกษา) ห้ามใส่ชุดกีฬา 
        - ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามท่ีเจ้าหน้าที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 

    9.3.1 การสอบความสามารถทางดนตรี (รอบที่ 1) 
9.3.1.1  ขั้นตอนเตรียมความพร้อม 
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                ก. ผู้เข้าทดสอบฯ จะได้รับบทเพลงสําหรับทดสอบจากการสมัคร (ผ่านเว็บไซต์)     
ในวันที่สมัคร ผู้เข้าทดสอบฯ ควรฝึกฝนบทเพลงทดสอบที่ได้รับ จนมีความชํานาญเพ่ือพร้อมทดสอบ            
ในวันทดสอบความสามารถทางดนตรี ตามวันเวลาที่คณะกรรมการรับสมัครกําหนด 

                    ข. ผู้เข้าทดสอบฯ จะต้องฝึกฝนการบรรเลงโน้ตทันตาเห็นโดยมีขอบเขตลักษณะ โน้ต 
ไม่เกินเขบ็ต  2 ช้ัน 

                    ค.  ผู้เข้าทดสอบฯ จะต้องฝึกฝนการร้อง  โน้ตทดสอบโสตประสาท ให้ขับร้อง     
โดยมีขอบเขตลักษณะโน้ตไม่เกินเขบ็ต ๒ ช้ัน และโดยให้ออกเสียงตามตัวโน้ต 

                    ง . ผู้ เข้ าทดสอบฯ  สามารถนําเครื่ อ งดนต รีของตน เองมาใน วันทดสอบฯ              
เพ่ือความสะดวกและความเคยชินของเคร่ืองมือ 

                    จ. โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก  มีเครื่องดนตรีให้ผู้เข้าทดสอบความสามารถทางดนตรี 
ใช้ในการทดสอบฯ ตามท่ีประกาศรับสมัคร 

9.3.1.2  ขั้นตอนการทดสอบความสามารถทางดนตรี 
       ก. คณะกรรมการจะทดสอบความสามารถทางดนตรี ดังน้ี 

                - การบรรเลงบทเพลงฝึกซ้อมล่วงหน้า ที่ได้รับในวันสมัคร 
                - การบรรเลงเพลงทันตาเห็น (Play at Sight) 
                - การทดสอบโสตประสาท (ร้องโน้ตดนตรี) 
    ข. การรายงานตัวในวันทดสอบความสามารถทางดนตรี ของผู้เข้ารับการทดสอบฯ 
จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่กําหนด ณ กองบัญชาการ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก โดยแบ่งเวลา
รับรายงานตัวเป็น 2 รอบ ดังน้ี 

        - รอบเช้า   เวลา  0630 – 0800 (สําหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบความสามารถ
ทางดนตรี ในช่วงเช้า เวลา 0800-1200) 
          - รอบบ่าย  เวลา  1200 – 1300 (สําหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบความสามารถ
ทางดนตรี ในช่วงบ่าย เวลา 1300-1700) 

       ค . เจ้าหน้าที่ จะนําตัวผู้ทดสอบความสามารถทางดนตรี เข้าห้องทดสอบฯ            
แต่ละประเภทเครื่องดนตรีจนจบขั้นตอนการทดสอบ 
                - เมื่อเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวให้เข้าห้องทดสอบฯ ให้ผู้สอบ เดินเข้าประจําจุด   
รายงานตัว  (บริเวณกลางห้องทดสอบฯ)  ต่อหน้าคณะกรรมการ และรายงานตัวต่อคณะกรรมการดังน้ี 
             กระผม/ดิฉัน ช่ือ ........ นามสกุล ........ ปฏิบัติเครื่องดนตรี (ช่ือเคร่ืองดนตรี)  
 มาจาก (ช่ือโรงเรียน + จังหวัด) ขออนุญาตเข้าทดสอบความสามารถทางดนตรี ครับ/ค่ะ 

       ง. การ Warm-up ในวันทดสอบความสามารถทางดนตรี สามารถ Warm-up      
ในห้องทดสอบความสามารถทางดนตรีได้ เป็นระยะเวลา 1 นาที 

       จ. ห้ามนําอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆ เช่น โทรศัพท์, Tuner, Computer, เคร่ืองเล่น  
Tape CD  mp3/mp4, พจนานุกรมอิเลคโทรนิค, หรืออ่ืนๆที่มีคุณสมบัติในการสื่อสาร บันทึก และคํานวณ 
เข้าห้องทดสอบความสามารถทางดนตรี (กระเป๋าหรือสิ่งของอ่ืนๆ ให้นําไว้นอกห้องทดสอบฯ ภายใต้การดูแล
ของเจ้าหน้าที่) 

    - จบการทดสอบความสามารถทางดนตรี  ผู้เข้าสอบสามารถเดินทางกลับได้ และ
รอฟังผลการทดสอบความสามารถทางดนตรีต่อไป                   
        9.3.2 สอบภาควิชาการ (รอบที่ 2) 
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                  9.3.2.1 ผู้สมัครต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที เพ่ือตรวจสอบ
แผนผังห้องสอบ และที่น่ังสอบ ห้ามผู้ปกครองเข้าไปยุ่งเก่ียวกับผู้สอบในระหว่างน้ีโดยเด็ดขาด 
                  9.3.2.2 ผู้สมัครต้องเตรียมปากกา ดินสอและยางลบมาเอง ทางราชการจะแจก
กระดาษคําตอบ (ที่มีลายเซ็นของกรรมการคุมห้องสอบกํากับที่หัวมุมกระดาษทุกแผ่น) พร้อมกับปัญหาสอบให้ 
ห้ามนํากระดาษชนิดอ่ืน ๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 
                  9.3.2.3 ข้อสอบทุกข้อจะมีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว ผู้ใดตอบเกิน          
1 คําตอบ กรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนนในข้อน้ัน 
                  9.3.2.4 ห้ามนําเครื่องคิดเลข  โทรศัพท์มือถือ  เครื่องเล่น เพลง mp3 อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้เข้าสอบต้องฝากเครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิดกับเจ้าหน้าที่คุมสอบด้านหน้าห้องก่อนเข้าสอบ หากตรวจพบเจอจะถือว่าทุจริตในการสอบ 
                  9.3.2.5 หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือมีการช่วยเหลือกันในขณะสอบ กรรมการคุม  
ห้องสอบจะบันทึกลงในใบคําตอบไว้ ทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้รับการช่วยเหลือจะมีความผิดเท่ากัน ซึ่งถือว่า      
หมดสิทธ์ิในการสอบคัดเลือกในปีน้ีและปีต่อๆ ไปด้วย 
                  9.3.2.6 กรณีผู้ช่วยเหลือเป็นคนอ่ืน (มิใช่ผู้สมัคร) ทางราชการจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย 
                  9.3.2.7 การเข้าห้องสอบ 
                         - ก่อนเวลาสอบประมาณ 20 นาที  กรรมการคุมห้องสอบจะเรียกผู้สมัคร
ทุกคนมาพร้อมกันที่หน้าห้องสอบ (ตามหมายเลขที่กําหนด) 
                            - ห้ามนําอุปกรณ์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ ยกเว้นตามข้อ 9.3.2.2 

                         - กรรมการคุมห้องสอบจะเรียกเข้าห้องสอบ โดยตรวจบัตรประจําตัว
ผู้สมัครให้ถูกต้องกับหลักฐานที่กรรมการมีอยู่ เข้าน่ังตามหมายเลขที่กําหนด และตรงตามรูปถ่าย 
                          - กรรมการจะแจกปัญหาสอบและใบคําตอบ 
                                    - ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสิ่งใดให้ยกมือขึ้น แล้วแจ้งให้กรรมการทราบ 
                        - เมื่อเริ่มการสอบแล้ว ผู้มาสอบสายเกิน 30นาที ถือว่าหมดสิทธ์ิในการสอบ 
                         - ห้ามพูดคุยหรือแสดงกิริยาที่ส่อไปในทางทุจริต ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่า
จะได้รับคําสั่ง 
                         - ผู้สมัครทุกคนจะต้องอยู่ในห้องสอบอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง จึงจะออกจาก
ห้องสอบก่อนเวลาน้ีไม่ได้ ไม่ว่าจะทําปัญหาสอบได้หรือไม่ก็ตาม 
                     - เมื่อกรรมการคุมห้องสอบบอกหมดเวลา ให้ผู้สมัครทุกคนออกนอกห้อง
ทันที และให้วางเอกสารไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อย 
        9.3.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 3) 
                           9.3.3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องนําชุดกีฬา และรองเท้ากีฬา มาเปลี่ยนในวันทดสอบด้วย   
โดยเป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้านความแข็ งแรง ความ ว่องไว  และความอดทน                 
มีรายละเอียดเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามผนวก ข  
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                  9.3.3.2 ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการตรวจสอบร่างกาย ตามวัน เวลา ที่กําหนด และ
จะต้องนําเงินมาชําระค่าตรวจโรค สถานที่ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก 
ผลการตรวจร่างกาย ถือความเห็นและการช้ีขาดของกรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือตรวจร่างกาย
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก เป็นการวินิจฉัยเด็ดขาด  จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจ
ร่างกายที่ผู้สมัครได้รับการตรวจโรค หรือได้รับใบรับรองการตรวจโรคจากท่ีอ่ืน ผู้ผ่านการตรวจร่างกาย       
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ตามเกณฑ์และไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ     
และเป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด 
                  9.3.3.3 สอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณาตรวจสอบบุคลิกลักษณะ ความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย เชาวน์ปัญญา รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืน ๆ สําหรับการเป็นทหาร 
หมายเหตุ    การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด 
   
 

 10.1 เมื่อการสอบแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว กรมดุริยางค์ทหารบกจะประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ 
( www.rtabs.net ) และปิดประกาศท่ีโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ดังน้ี 
          - การประกาศผลการสอบความสามารถทางดนตรี 
          - การประกาศผลการสอบภาควิชาการ 
          - การประกาศผลข้ันสุดท้าย 
 10.2 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจผลการสอบตามข้อ 10.1 และรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามกําหนด    
ที่ระบุไว้ในการประกาศผล 
 10.3 การประกาศผลจะประกาศผลตามวันเวลาที่กําหนด (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) 
 10.4 กรมดุริยางค์ทหารบก จะเป็นผู้พิจารณาช้ีขาดในการคัดเลือก และจัดบุคคลให้เข้ารับการศึกษา 
 10.5 ถ้าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ได้มารายงานตัวตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในการประกาศผล         
จะถือว่าสละสิทธ์ิในการสอบคัดเลือก และกรมดุริยางค์ทหารบกจะเรียกบุคคลอะไหล่ตามลําดับที่ ที่ประกาศไว้
เข้าทดแทน 
 
 

 11.1 บุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จะต้องนําบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายมาทําหนังสืออนุญาตให้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก และจะต้องนําผู้รับรอง
ค้ําประกันมาทําสัญญาเพ่ือรับทราบ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญาต่อหน้าคณะกรรมการ    
ทําสญัญาตามวันและเวลาที่กําหนด มิฉะน้ันจะถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิในการเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
 11.2 สถานที่ทําสัญญา ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 
 11.3 คุณสมบัติของผู้ปกครองและผู้ค้ําประกัน 
         11.3.1 ผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

11. การทําสญัญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
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                    11.3.1.1 เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานซึ่งทางราชการเช่ือถือ 
                    11.3.1.2 ไม่เป็นนักศึกษา ภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาอ่ืน 
                    11.3.1.3 สามารถติดต่อกับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกได้โดยสะดวก 
                    11.3.1.4 ผู้ปกครองหน่ึงคนจะทําสัญญาเป็นผู้ปกครองนักเรียนได้ 1 คน 
                    11.3.1.5 ผู้ปกครองต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ค้ําประกัน 
                    11.3.1.6 ในกรณีที่ผู้ทําสัญญาในฐานะผู้ปกครองซึ่งมิใช่บิดามารดาจะต้องมีหนังสือ
มอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดา มอบให้ทําสัญญาในฐานะผู้ปกครองแทนบิดาหรือมารดา
ของนักเรียน หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ปกครองจากทางราชการ 
                    11.3.1.7 ผู้ปกครองต้องได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสให้ทํา       
นิติกรรมได้ 
                    11.3.1.8 ผู้ปกครองต้องยินยอมการเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ยินยอมให้
ผู้สมัครทําสัญญากับกรมดุริยางค์ทหารบกได้ และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในระหว่างเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
หรือเมื่อมีการละเมิดสัญญาภายหลังจบการศึกษาแล้ว 
         11.3.2 ผู้ค้ําประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
                    11.3.2.1 ต้องเป็นข้าราชการทหารหรือตํารวจช้ันสัญญาบัตร ช้ันยศต้ังแต่ ร้อยตรี   
เรือตรี เรืออากาศตรี หรือร้อยตํารวจตรี ขึ้นไป อายุไม่เกิน 50 ปี 
                    11.3.2.2 ข้าราชการพลเรอืนที่ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 50 ปี 
                    11.3.2.3 ผู้ค้ําประกันหน่ึงคนจะทําสัญญาค้ําประกันนักเรียนได้ 1 คน 
                    11.3.2.4 ผู้ค้ําประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้ปกครอง 
                    11.3.2.5 ผู้ค้ําประกันต้องได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสให้ทํา    
นิติกรรมได้ 
 11.4 เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันทําสัญญา 
         11.4.1 เอกสารส่วนตัวของนักเรียน 

                    11.4.1.1 รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 2 รูป 
                    11.4.1.2 สูติบัตรตัวจริงหรือใบแทน พร้อมสําเนา 2 ชุด 
                    11.4.1.3 บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบแทน พร้อมสําเนา 2 ชุด 
                            11.4.1.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตัวจริงของนักเรียนและของบิดามารดา พร้อม
สําเนา 2 ชุด 
                    11.4.1.5 ในกรณีที่ บิดามารดาถึงแก่กรรมให้นํามรณะบัตรมาแสดงแทน พร้อม             
สําเนา 2 ชุด 
                    11.4.1.6 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) พร้อมสําเนา 2 ชุด 
                         11.4.1.7 ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิที่แสดงคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ตัวจริง พร้อมสําเนา 2 ชุด 
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                    11.4.1.8 ทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือหนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร 
พร้อมสําเนา 2 ชุด 
                    11.4.1.9 ในกรณีที่ปู่ย่า หรือ ตายาย ไม่มีสัญชาติไทย ให้นําหลักฐานอย่างใดอย่าง
หน่ึงต่อไปน้ีมาแสดง 
                     11.4.1.9.1 สูติบัตรบิดามารดาของผู้สมัคร (ตัวจริงพร้อมสําเนา) 
                       11.4.1.9.2 หนังสือรับรองที่ออกให้โดยนายทะเบียนท้องที่ของสํานักงาน
เขตหรือที่ว่าการอําเภอหรือก่ิงอําเภอท้องที่ที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่น้ัน รับรองว่าบิดามารดาของ
ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด (ตัวจริงพร้อมสําเนา) 
                       11.4.1.9.3 ใบสําคัญแสดงการเข้ารับราชการทหารกองประจําการ       
อย่างใดอย่างหน่ึงของบิดาของผู้สมัคร 
         11.4.2 เอกสารของผู้ปกครองและผู้ค้ําประกัน 
                    11.4.2.1 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตัวจริงของผู้ปกครองและผู้ค้ําประกัน พร้อม
สําเนา  2 ชุด 
                    11.4.2.2 บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยัง
ไม่หมดอายุ พร้อมสําเนา 2 ชุด 
                    11.4.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวของคู่สมรส จํานวน 2 ชุด 
                    11.4.2.4 สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า จํานวน 2 ชุด 
                    11.4.2.5 หนังสือแสดงความยินยอมในการทํานิติกรรมของคู่สมรส (ตามแบบฟอร์ม
ตัวอย่าง) 
                    11.4.2.6 เอกสารซึ่งถ่ายจากเอกสารฉบับจริง  ให้เจ้าของเอกสารรับรองสําเนาถูกต้อง     
ทุกฉบับ 
 11.5 ค่าใช้จ่ายในวันทําสัญญา 
         ผู้ที่ได้ทําสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกแล้ว ต้องนําเงินมาชําระ ดังน้ี 
          11.5.1 ค่าประกันของเสียหาย   2,000.- บาท 
          11.5.2 ค่าเคร่ืองใช้ส่วนตัว  10,000.-บาท 
          11.5.3 ค่าชุดกีฬา   1,500.- บาท 
          11.5.4 ค่าหนังสือเรียน                      2,000.- บาท 
         11.5.5 ค่าบํารุงห้องสมุด                1,000.- บาท 
         11.5.6 ค่าอากรแสตมป์            40.- บาท 
 11.6 ผู้ที่ทําสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกแล้วหากมีการสละสิทธ์ิทางโรงเรียนฯจะไม่
คืนเงินให้และจะฟ้องร้องเรียกคืนจากโรงเรียนฯ มิได้ 
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 ในระหว่างที่เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก   ถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไปน้ีเกิดขึ้น           
ให้นับเป็นเหตุที่ทําให้พ้นจากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
 12.1 ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวมาแล้วใน ข้อ 3 เว้นแต่ทางราชการจะพิจารณาเป็น   
กรณีพิเศษ 
 12.2 ผู้ค้ําประกันถอนการค้ําประกันหรือถึงแก่กรรม หรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบัติ            
จนไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไปได้ และทางราชการได้ให้นักเรียนหาผู้ค้ําประกันใหม่ ถ้าหาไม่ได้       
เกินกําหนด 60 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งให้นักเรียนทราบ ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
 12.3 ต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ   
หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
 12.4 ประพฤติผิดต่อสัญญาที่ทําไว้กับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 12.5 สอบความรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกําหนดไว้ เว้นแต่จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 12.6 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารบก   
ตามท่ีทางราชการกําหนดไว้ 
 
 

 ผู้ปกครองและผู้ค้ําประกันต้องร่วมกันรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ในกรณีที่
นักเรียนในความปกครองจะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารบกในระหว่างศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่
กองทัพบก ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที่กองทัพบกให้ในขณะศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 
 เมื่อเรียนจบหลักสูตรที่ทางราชการกําหนดไว้แล้ว จะต้องอยู่รับราชการในกองทัพบกไม่น้อยกว่า       
2 เท่าของจํานวนปีที่ศึกษา ถ้าอยู่รับราชการไม่ครบกําหนดจะต้องชดใช้เงินให้แก่กองทัพบก จํานวนปีละ 
65,000.- บาท ของระยะเวลาที่รับราชการไม่ครบนั้น เศษของปีให้คิดเป็น 1 ปี 

 

 ในกรณีนักเรียนทําสัญญามอบตัวและเริ่มเข้ารับการศึกษาแล้ว หากประสงค์จะขอลาออกหรือถูกให้
ออกด้วยกรณีใด ๆ ภายใน  1  เดือนหลังเข้ารับการศึกษา ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าปรับ เน่ืองจากอยู่ในระยะที่
เรียกบุคคลสํารอง  เข้าทดแทนได้       
                                                                      
                                                                                    
                              
        

12. การพน้จากฐานะนักเรยีนดุริยางค์ทหารบก 

13. การชดใชเ้งิน 

14. การขอลาออกในช่วงเปน็นักเรียนใหม่ 

 ให้นักเรียนทําความเข้าใจคําช้ีแจงที่กล่าวมาน้ี หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2245-9378 หรือ 0-2245-1457, 0-2245-3373  ต่อ  89530, 
89532, 89533, 89534 
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ผนวก ก 
ขนาดพิกัดของร่างกาย และบัญชีโรค หรือความผิดปกติหรือความพิการ 

ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนดุริยางค์ ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก พ.ศ.2559 
 1. ขนาดพิกัดของร่างกาย 

อายุ (ปี) 

ชาย หญิง 

หมายเหตุ ความขยายของอก (ซ.ม.) นํ้าหนัก สูง นํ้าหนัก สูง 

หายใจเข้า หายใจออก (กก.) (ซม.) (กก.) (ซม.) 

15 75 72 42 152 41 148   

16 76 73 43 154 42 149 เกณฑ์น้ี 

17 77 74 44 156 43 150 เป็นอย่างตํ่า 

18 78 75 45 158 44 151   
 2. มาตรฐานสดัส่วนร่างกายใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นเกณฑ์ตามท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบก 
กําหนด 
 3. บัญชีโรค หรือความผิดปกติ หรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
         3.1 ร่างกายผิดปกติ หรือวิกลรูป หรือพิการ 
                  3.1.1 หน้าผิดรูปจนดูน่าเกลียดอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
                         3.1.1.1 อัมพาตที่หน้า (Facial paralysis) 
                         3.1.1.2 เน้ือกระตุก (Tics) 
                         3.1.1.3 แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเน้ือที่ต้ังแต่ 1.5 ตารางน้ิวขึ้นไปหรือมีความยาวมาก 
จนน่าเกลียด 
                         3.1.1.4 เน้ืองอก ที่หน้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่  5 ซ.ม.ขึ้นไป 
                  3.1.2 ปากผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่นแหว่ง หรือผิดรูปจนพูดไม่ชัด 
                  3.1.3 ช่องปากผิดรูป หรือผดิปกติจนพูดไม่ชัด 
                  3.1.4 ซอกคอ หรือ ศอก รักแร้ติดกัน 
                  3.1.5 แขน หรือขา 
                         3.1.5.1 ยาวไม่เท่ากัน หรือผดิรูปจนมองเห็นได้ชัด 
                         3.1.5.2 โค้งเข้า หรือ ออก 
                         3.1.5.3 ลีบ หรือบิดเก 

3.1.5.4 แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้
การไม่ได้  (เพ่ิมเติม) 
                  3.1.6 มือ หรอืเท้า 
                         3.1.6.1 ลีบ หรือบิดเก 
                         3.1.6.2 เท้าปุก 
                  3.1.7 น้ิวมือ หรือน้ิวเท้า 
                         3.1.7.1 บิดเก และทํางานไม่ถนัด 
                      3.1.7.2 น้ิวหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
                 3.1.7.3 น้ิวช้ีของมือด้วนต้ังแต่ข้อปลายน้ิว 
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                      3.1.7.4 น้ิวมือในมือข้างเดียวกันต้ังแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึงขั้น
ใช้การไม่ได้ 
                   3.1.7.5 น้ิวหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
                    3.1.7.6 น้ิวเท้าในเท้าข้างเดียวกันต้ังแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายน้ิวหรือพิการถึง
ขั้นใช้การไม่ได้ 
                      3.1.7.7 น้ิวเท้าในเท้าแต่ละข้างต้ังแต่หน่ึงน้ิวขึ้นไปด้วนจนถึงปลายน้ิวหรือพิการถึงช้ันใช้
การไม่ได้ 
                    3.1.7.8 น้ิวเท้าในเท้าข้างใดข้างหน่ึงต้ังแต่หน่ึงน้ิวขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโดนน้ิวหรือพิการถึง
ขั้นใช้การไม่ได้ 
                         3.1.7.9 มีจาํนวนเกินกว่า หรือน้อยกว่าปกติ 
                         3.1.7.10 ช่องระหว่างน้ิว หรือน้ิวเท้าติดกัน 
            3.1.8 คนเผือก 
          3.1.9 จมูกโหว่ 
        3.1.10 เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด   

   3.2 โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเน้ือ 
                  3.2.1 ข้อติด (Ankylosis) หรือหลวมหลุดง่าย 
                 3.2.2 โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปน้ี 
                         (ก) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
                         (ข) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
                         (ค) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 

       3.2.3 คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
        3.2.4 กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง แอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
        3.2.5 กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
        3.2.6 กล้ามเน้ือเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหน่ึง
ส่วนใดใช้การไม่ได้ 
              3.3 ผิวหนัง 
                  3.3.1 โรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งยากต่อการรักษา หรือเป็นที่น่ารังเกียจ 
                  3.3.2 แผลเป็น ไฝ ปานที่ส่วนต่างๆ  ของร่างกายมีขนาดต้ัง 1.5 น้ิว x 1.5 น้ิวขึ้นไป หรือมากจนดูน่าเกลียด 
                  3.3.3 มีรอยสกับนส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
                  3.3.4 เน้ืองอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผิวหนังของร่างกาย 
                  3.3.5 ฝังมุก 
                 3.3.6 โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กําเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
 3.4 โรคหรือความผิดปกติของตา 
                  3.4.1 สายตาผิดปกติ แม้เพียงข้างเดียวโดยที่แก้ไขให้เป็น Spherical Equivalent แล้ว เกินกว่า 
2 ไดออปเตอร์ Spherical Equivalent น้ันมีความหมายว่าในการตรวจสอบสายตาน้ัน ถือ  สายตาสั้นหรือยาว
เป็นสําคัญ ถ้ามีสายตาเอียงร่วมด้วยจะแก้สายตาเอียงน้ันให้เป็นสายตาสั้นหรือยาว คือทําให้เป็น Spherical 
Equivalent ถ้าแก้สายตาสั้นหรือยาวน้ันมากกว่า 2 ไดออปเตอร์ ก็ถือว่าไม่สามารถ เป็นนักเรียนดุริยางค์
ทหารบกได้ 
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                  3.4.2 บอดส ี
                  3.4.3 ตาเหล่(Squint) จนปรากฏชัด 
                  3.4.4 ลูกตาสัน้ (Nystagmus) 
                  3.4.5 แก้วตาขุ่น (Cataract) 
                  3.4.6 กระจกตาขุ่น (Opacity of Cornea) 
                  3.4.7 กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง (Chronic interstitial Keratitis) 
                  3.4.8 หนังตาแหว่งจนเสียรูป 
                  3.4.9 หนังตาตก 
                  3.4.10 หนังตาม้วนเข้า (Entropion) หรือหนังตาม้วนออก 
                  3.4.11 ช่องหนังตา (Palpebral Fissure) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด 
                  3.4.12 ต้อหิน (Glaucoma) 
                  3.4.13 ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
                  3.4.14 โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy) 
                  3.4.15 ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทํางานสูญเสียอย่างถาวร(Cranial never 3rd, 4th ,6th ) 

   3.5 โรคหรือความผิดปกติของหู คอ จมูก 
                  3.5.1 ใบหูผิดรูป หรือผิดขนาดจนปรากฏชัด 
                  3.5.2 ช่องหูมีหนองเรื้อรัง 
                  3.5.3 เย่ือแก้วหูทะลุ 
                  3.5.4 การได้ยินเสียงผิดปกติ 
                  3.5.5 โรค หรอืความพิการใดๆ ที่ทําให้ได้ยินเสียงผิดปกติ 
                  3.5.6 เพดานโหว่ หรือเพดานสูงจนพูดไม่ชัด 
                  3.5.7 จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่นบ้ี หรือแหว่ง 
                  3.5.8 ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp) 
                  3.5.9 ต่อมทอมซิลอักเสบรื้อรัง และโตมาก (ในวันตรวจเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์) 
                  3.5.10 พูดติดอ่าง 
                  3.5.11 หูหนวก                  
                  3.5.12 หูช้ันกลางอักเสบเรื้อรัง  
              3.6 ฟัน 
                   3.6.1 มีฟันเคี้ยวอาหารได้ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ คือกําหนดฟันกราม (Molars) และฟันกราม
น้อย(Premolars) อย่างน้อยข้างบน 6 ซี่ และข้างล่าง 6 ซี่ ฟันหน้า (Lncisors and canines)ข้างบน 4 ซี่ 
ข้างล่าง 4 ซี่  ฟันที่ถอนไปแล้วหากได้รับการใส่เรียบร้อยมั่นคง หรือด้วยวิธีทําสะพาน (Bridge) จึงให้นับเป็น
จํานวนซี่ได้ ฟันตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นน้ัน จะต้องไม่มีคุณลักษณะดังน้ี 
                           3.6.1.1 ฟันที่เป็นรูผุที่ไม่ได้รับการอุด หรืออุดด้วยวัตถุไม่ถาวร 
                           3.6.1.2 ฟันที่อุด หรือทําครอบไม่เรียบร้อย 
                           3.6.1.3 ฟันนํ้านม 
                           3.6.1.4 ฟันตาย เว้นแต่คลองประสาทได้รับการอุดที่ถูกต้องแล้ว 
                           3.6.1.5 ฟันยาวผิดปกติ หรือขึ้นผิดที่ หรือเก จนไม่สามารถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟัน
ธรรมดา หรือฟันปลอม 
                           3.6.1.6 มีการทําลายอย่างรุนแรงของอวัยวะที่รองรับ เช่นกระดูก เหงือก เย่ือหุ้มรากฟัน 
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                3.6.2 มีช่องว่างระหว่างฟันหน้าห่างจนดูน่าเกลียด 
                     3.6.3 การสบของฟันที่ผิดปกติอย่างมากจนทําให้ใบหน้าผิดไป หรือการเคี้ยวอาหารธรรมดาไม่ได้ผล 
                   3.6.4 ถุงนํ้า (Cysts) การอักเสบที่เรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอย่างรุนแรง หรือพยาธิสภาพอ่ืน ๆ 
ในปากเช่น ฟันคุด ฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ผิดสภาพการเช่นน้ี อาจทําให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ 
ข้างเคียง หรือสุขภาพของผู้สมัคร 

   3.7 โรคของหัวใจ หลอดเลือด โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
                    3.7.1 หัวใจพิการแต่กําเนิด (Congenital heart disease) 
                    3.7.2 ลิ้นหัวใจพิการ  
                    3.7.3 หัวใจวาย และมีเลือดคั่ง (Congenatal heart failure) 
           3.7.4 การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
                    3.7.5 อนิวริซึม (Aneurism) ของหลอดเลือดใหญ่  
                    3.7.6 หลอดเลือดดําขอดที่ขาหรือแขน  ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด  
           3.7.7 โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
                 3.7.8 หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
                 3.7.9 โรคกล้ามเน้ือหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจอันตราย 
                 3.7.10 หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
                 3.7.11 หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจอันตราย 
                 3.7.12 โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
                 3.7.13 ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
     3.8 โรคของระบบหายใจ 
                    3.8.1 วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosisi) 
                    3.8.2 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronschitis) 
                    3.8.3 หลอดลมขยายพอง (Bronchiectasis) 
                     3.8.4 โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย 
                    3.8.5 มีนํ้าหรือมีหนอง หรือลมในช่องเย่ือหุ้มปอด  
                    3.8.6 หลอดลมอักเสบ ซึ่งกําลังปรากฏอาการฟังได้ชัดเจน  
         3.8.7 โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหน่ือย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบทางเดิน
หายใจโดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ หรือ Forced 
Vital Capacity ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
           3.8.8 โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
          3.8.9 โรคถุงนํ้าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ 
เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
           3.8.10 โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการ
ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 
              3.9 ระบบทางเดินอาหาร  
                    3.9.1 ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
                    3.9.2 ฝีที่ตับ (Abscess of liver) 
              *     3.9.3 ดีซ่าน (Jaundice) 
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              *      3.9.4 ริดสดีวงทวารหนักที่เห็นชัดเจน 
              *      3.9.5 ฝคีัณฑสูตร (Perianal abscess) 
              *      3.9.6 ไส้เลือ่น 

    3.10 โรคของระบบปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธ์ุ รวมทั้งกามโรค 
                      3.10.1 ไต อักเสบเรื้อรัง 
                      3.10.2 ไตพองเป็นถุงนํ้า (Hydronephrosis or polycystic kidney)  
                      3.10.3 ไตพองเป็นถุงหนอง 
                      3.10.4 น่ิวในไต จนทําใหไ้ตเสื่อมสมรรถภาพอย่างถาวร (Renal calculus with 
permanent impairment or renal function) 
                      3.10.5 กลอ่นนํ้า (Hydrocele) 
                      3.10.6 หลอดเลือดดําขอดที่ถุงอัณฑะ (Varicocele) 
                      3.10.7 กระเทย (Hermaphrodism) 
                      3.10.8 กามโรคที่ปรากฏอาการอย่างหนึ่งอย่างใด 
                  3.10.9 กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
                  3.10.10 ไตวายเรื้อรัง 
                  3.10.11 ไตพองเป็นถุงนํ้าแต่กําเนิด (Polycystic Kidney) 
      3.11 โรคทางประสาทวิทยา และ โรคทางจิตเวช 
                      3.11.1 โรคจิต (Psychosis) 
                      3.11.2 โรคทางจิตเวช 
                      (ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
                                   1) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
                                   2 )  โ ร ค จิ ต ก ลุ่ ม ห ล ง ผิ ด  ( Resistant Delusional Disorder, Induced 
Delusional Disorder) 
                                   3) โรคสคิชโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
                                   4) โรคจิตที่ เกิดจากโรคทางกาย  (Other Mental Disorder due to Brain 
Damage and Dysfunction) 
                                   5) โรคจิตอ่ืน ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
                        (ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
                                   1) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode , Bipolar Affective Disorder) 
                                    2) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder , 
due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 
                                   3 ) โรค อ ารม ณ์ แ ป รป รวน อ่ื น  ๆ  (Other Mood (Affective)Disorder , 
Unspecified Mood Disorder) 
                                  4) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder , Recurrent Depressive Disorder) 
                             (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
                                  1) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือตํ่ากว่า (Mental Retardation) 
                                  2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา 
(Pervasive Developmental Disorder) 
            3.11.3 อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือ เท้าชนิดถาวร 
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                    3.11.4 โรคลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทําให้มีอาการชัก (Seizures) 
                      3.11.5 ปัญญาอ่อน (Mental deficiency) 
                     3.11.6 ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
                    3.11.7 จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือตํ่ากว่าน้ัน 
                    3.11.8 สมองเสื่อม (Dementia) 
                    3.11.9 โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําให้เกิดความผิดปกติอย่างมากใน
การเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
                    3.11.10 กล้ามเน้ือหมดกําลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 

     3.12 ระบบต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
               *      3.12.1 โรคคอพอก (Simple goiter) 
                      3.12.2 ธัยโรทอกธิโคซิส  
                      3.12.3  มกิซิเดมา (Myxedema) 
                      3.12.4 เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
                      3.12.5 ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหมายของร่างกาย (BodyMass Index) ต้ังแต่ 
35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
                  3.12.6 ภาวะต่อมธัยรอยด์ทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
                3.12.7 ภาวะต่อมธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร 
                  3.12.8 ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทํางานน้อยไปอย่างถาวร 
                  3.12.9 ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
                  3.12.10 โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลสารนํ้าอีเล็ก
โทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย     
               3.13 โรคของเลือดและอวัยวะก่อกําเนิดเลือด (Disease of blood and Blood forming organ) 
ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย  
               3.14 โรคติดเช้ือหรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and Parasitic disease)  
                      3.14.1 โรคเรื้อน  
                      3.14.2 โรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการ 
                      3.14.3 วัณโรคของอวัยวะอ่ืน 
              *       3.14.4 โรคคุดทะราด หรือรองพ้ืน (Yaws) 
                      3.14.5 โรคติดต่ออันตราย  
                  3.14.6 โรคติดเช้ือเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้ 
               3.15 เน้ืองอก  
                      3.15.1 เน้ืองอกไม่ร้าย (Benign neophasm) ที่มีขนาดใหญ่  
                      3.15.2 เน้ืองอกร้าย (Malignant neoplasm) ไม่ว่าจะเป็นแก่อวัยวะใด  
               3.16 โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ 
               3.17 โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าไม่สมควรรบัเป็น
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก 
               3.18 โรคเอดส ์   

    3.19 ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิด (Gender Identity Disorder) 
         3.20 โรคอ่ืนๆ 
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                 3.20.1 มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
                  3.20.2 ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 
                  3.20.3 ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
                  3.20.4 คนเผือก (Albion) 
                  3.20.5 โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Eeythematosus) 
                  3.20.6 กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
  
 หมายเหตุ  * นักเรียนที่มีโรคประจําตัวซ่ึงขัดต่อการเป็นเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกแต่
ปกปิดข้อมูลไม่แจ้งต่อแพทย์ผู้ทําการตรวจ หากทางโรงเรียนตรวจพบภายหลังจากการเข้าเป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารบกแล้ว จะถูกถอนทะเบียนทันที  
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ผนวก ข 
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
บุคคลพลเรือนเขา้เป็นนักเรียนดุริยางค ์

 
ท่าดันพ้ืน ( 2 นาที ) 

ชาย ชาย หญิง หญิง 

จํานวนครั้ง คะแนน จํานวนครั้ง คะแนน จํานวนครั้ง คะแนน จํานวนครั้ง คะแนน 

1 1 12 50 1 2 12 79 

2 3 13 55 2 9 13 86 

3 5 14 60 3 16 14 93 

4 10 15 65 4 23 15 100 

5 15 16 70 5 30   

6 20 17 75 6 37   

7 25 18 80 7 44   

8 30 19 85 8 51   

9 35 20 90 9 58   

10 40 21 95 10 65   

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

จํานวนครั้ง คะแนน จํานวนครั้ง คะแนน จํานวนครั้ง คะแนน จํานวนครั้ง คะแนน 

1 1 18 52 1 4 18 72 

2 4 19 55 2 8 19 76 

3 7 20 58 3 12 20 80 

4 10 21 61 4 16 21 84 

5 13 22 64 5 20 22 88 

6 16 23 67 6 24 23 92 

7 19 24 70 7 28 24 96 

8 22 25 73 8 32 25 100 

9 25 26 76 9 36   

10 28 27 79 10 40   

11 31 28 82 11 44   

12 34 29 85 12 48   

13 37 30 88 13 52   

14 40 31 91 14 56   

15 43 32 94 15 60   

16 46 33 97 16 64   

17 49 34 100 17 68   
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ว่ิง 800 เมตร 
ชาย ชาย หญิง หญิง 

เวลา คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน 

3.48 1 3.31 52 4.33 1 4.16 52 

3.47 4 3.30 55 4.32 4 4.15 55 

3.46 7 3.29 58 4.31 7 4.14 58 

3.45 10 3.28 61 4.30 10 4.13 61 

3.44 13 3.27 64 4.29 13 4.12 64 

3.43 16 3.26 67 4.28 16 4.11 67 

3.42 19 3.25 70 4.27 19 4.10 70 

3.41 22 3.24 73 4.26 22 4.09 73 

3.40 25 3.23 76 4.25 25 4.08 76 

3.39 28 3.22 79 4.24 28 4.07 79 

3.38 31 3.21 82 4.23 31 4.06 82 

3.37 34 3.20 85 4.22 34 4.05 85 

3.36 37 3.19 88 4.21 37 4.04 88 

3.35 40 3.18 91 4.20 40 4.03 91 

3.34 43 3.17 94 4.19 43 4.02 94 

3.33 46 3.16 97 4.18 46 4.01 97 

3.32 49 3.15 100 4.17 49 4.00 100 
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ผนวก   ค 
หนังสือรับรองการปฏิบตัิราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวคีูณ 

ที่...............................................                            ช่ือหน่วย......................................................................... 
     วันที่..................เดือน................................พ.ศ......................... 

เรื่อง การรับรองการปฏิบัติราชการ 

เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 

                      ด้วย...........................................................................ประเภท.................................................. 
สังกัด...................................................มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..........................................หมู่ที่........................... 
ถนน...............................ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด......................................... 
ได้ย่ืนคําร้องขอให้ตรวจสอบประวัติกับขอให้รับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณของ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
จึงขอรับรองว่า.....................................................ได้เคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ ดังน้ี 
                      1. ............................................................................................................................................. 
                      2. ............................................................................................................................................. 
                      3. ............................................................................................................................................. 
กับได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติคือ 
                      1. ............................................................................................................................................. 
                      2. ............................................................................................................................................. 
                      3. ............................................................................................................................................. 
 
 
 
รับรองถูกต้อง     (ลงช่ือ)............................................................................. 
(ลงช่ือ)................................................................ ตําแหน่ง........................................................................... 
              เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 
 
 
หมายเหตุ หนังสือรับรองน้ีขอได้ที่ 
  1. หน่วยต้นสังกัดของข้าราชการผู้น้ัน 
  2. กรมสารบรรณทหารบก 
  3. กองเสมียนตรา กรมกําลังพล กองทัพเรือ 
  4. กองบริการกําลังพล กรมกําลังพล กองทัพอากาศ 
  5. กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
  6. แผนกประวัติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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กําหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเปน็นักเรียนดุริยางค์ทหารบก  
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
 

ลําดับ รายการปฏิบัติ วัน/เดือน/ปี สถานท่ี หมายเหตุ 
1 ประกาศประชาสมัพันธ์การรับสมัคร 9 ต.ค.60 – 9 ก.พ. 61 อินเทอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ. 

2 จําหน่ายระเบียบการรับสมัคร 4 ธ.ค.60 – 9 ก.พ. 61 รร.ดย.ทบ. 

3 รับสมัครผ่าน WEBSITE 1 ม.ค. – 11 ก.พ. 61 อินเทอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ. 
  

  

4 ผู้สมัครชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 1 ม.ค. - 12 ก.พ. 61 ธนาคารกรุงไทย 
  

  

5 
ประกาศรายชื่อและวันเวลาผู้มีสิทธ์ิ 
ทดสอบความสามารถทางดนตรี 

 
19 ก.พ.61 

 
อินเทอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ. 

 

6 ทดสอบความสามารถทางดนตรี 5 - 13 มี.ค. 61 อินเทอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ. 
  

  

7 
ประกาศผลสอบทดสอบความสามารถ 
ทางดนตรี 

15 มี.ค. 61 รร.ดย.ทบ.   

8 สอบภาควิชาการ 19 มี.ค. 61 รร.ดย.ทบ. 
  

  

9 ประกาศผลสอบภาควิชาการ 21 มี.ค.61 อินเตอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ.  

10 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 22  มี.ค. 61 
รร.ดย.ทบ.   

สนามกีฬากองทัพบก   

11 ตรวจร่างกาย 23 มี.ค. 61 รร.ดย.ทบ./รพ.รร.6 

12 สอบสัมภาษณ์ 26 - 31 มี.ค. 61 รร.ดย.ทบ. 
 

13 ประกาศผลรอบสุดท้าย 6 เม.ย. 61 อินเตอร์เน็ต/รร.ดย.ทบ. 
  

14 
บุคคลทําสัญญาเข้าเป็น 
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก 

9 เม.ย. 61 รร.ดย.ทบ.  
  

15 
บุคคลอะไหล่ทําสัญญาเข้าเป็นนักเรียน 
ดุริยางค์ทหารบก 

19 เม.ย. 61 รร.ดย.ทบ.  

16 เปิดการศึกษา 7 พ.ค. 61 รร.ดย.ทบ. 
 
 




