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คําเตือน 
 

 

 

 อยาหลงเช่ือบุคคลใดก็ตามท่ีแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานเปนนักเรียนดุริยางคทหารบกได  

โดยมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม การท่ีจะสอบผานหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความสามารถของตัวทานเอง ไมมีใคร

ชวยทานได 

 หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานไดดวยวิธีการตางๆ ใหเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 

รวมท้ังการอางวารูจักกรรมการสอบคัดเลือก หรือนายทหารช้ันผูใหญท่ีชวยเหลือได  แลวเรียกรองเงิน       

เปนคาตอบแทน โดยสัญญาวาจะคืนเงินใหหากสอบเขาไมได ขอไดแจงใหทางโรงเรียนดุริยางคทหารบก      

เพื่อจะไดติดตามดูพฤติการณและดําเนินการตามกฎหมายตอไป โดยจะปกปดนามผูแจงไวเปนความลับ     

และขอขอบคุณในความรวมมือไว  ณ  โอกาสนี้ดวย 

 

 

 

                โรงเรียนดุริยางคทหารบก 

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

                ตอ  89530, 89532, 89533, 89534 

           Email : rtasm@hotmail.co.th 
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 โรงเรียนดุริยางคทหารบกเปนสถาบันการศึกษาของกองทัพบก มีภารกิจผลิตบุคลากรเพื่อใหมีความรู

ทางดุริยางคศาสตร มีจริยธรรม มีพลานามัยท่ีสมบูรณ และมีระเบียบวินัยทางทหารสําหรับการเปนขาราชการ

เหลาทหารดุริยางคของกองทัพบก 

 

 

  2.1 หลักสูตรนักเรียนดุริยางคทหารบก ระยะเวลาการศึกษา 3 ป ศึกษาวิชาการตางๆ ตามหลักสูตร 

ท้ังวิชาสามัญ วิชาดุริยางคศาสตร วิชาทหาร และอื่นๆ 

 2.2 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนดุริยางคทหารบก ไดรับวุฒิการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค

ทหารบก และเปนนายทหารประทวน เหลาทหารดุริยางค และกระทรวงศึกษาธิการเทียบคุณวุฒิ เทา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจะไดรับการบรรจุ เขารับราชการยศสิบตรี อัตราเงินเดือน ป.1 ช้ัน 16.5 

(9,710 บาท) และไดรับสิทธิอื่นๆ ตามท่ีทางราชการกําหนด 

 

 

 ผูสมัครเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 3.1 เปนชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ และไมเกนิ 18 ปบริบูรณ   นับตามพระราชบัญญัติรับ

ราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปท่ีจะเขาเปนนักเรียนดุริยางค (พ.ศ.2542-2545) 

3 .2  สํ า เร็ จก าร ศึ กษ า ช้ัน มั ธยม ศึกษ าตอน ต น  (มั ธยม ศึกษ าป ท่ี  3 ) ต ามห ลัก สูตรขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 

  3.3 ตองมีสัญชาติไทยโดยการเกดิ   ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ   สําหรับนักเรียนดุริยางคท่ีศึกษาใน

โรงเรียนดุริยางคทหารบก อยูในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับซึ่งเปนผูมีสัญชาติไทยแตบิดาและมารดามิไดมีสัญชาติ

ไทยโดยการเกิดหรือสัญชาติอื่น ใหถือวาเปนผูมีคุณสมบัติวาดวยการกําหนดสัญชาติตามระเบียบนี้ 

 3.4 มีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปรางลักษณะทาทาง ขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร         

ไมเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และตามท่ี

กองทัพบกกําหนดรายละเอียดไวใน ผนวกทายระเบียบ 

 

 

ระเบียบการท่ัวไป 
วิธีสมัครและสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 

1. ความมุงหมาย 

2. หลักสูตรการศึกษา 

3. คุณสมบัติผูสมัครเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก
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 3.5 มีความรูความสามารถดานดนตรี ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

3.6 เปนโสด ไมเคยมีความประพฤติเส่ือมเสียทางเพศ 

3.7 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี มีความเล่ือมใสในระบอบ           

การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมีผูปกครองดูแลรับผิดชอบ 

3.8 ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

3.9 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

 3.10 ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญาไมเคยตองคําพิพากษาในคดียาเสพติด และไมเคย

ตองคําพิพากษาใหถูกลงโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทํา         

โดยประมาท 

 3.11 ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 

 3.12 เปนผู ท่ี ไดรับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนดุริยางค     

ทหารบกแลว 

3.13 ตองมีผูปกครองหรือผูรับรองท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกองทัพบกกําหนด ทําการรับรองตามพันธกรณี 

3.14 ตองไมมีพันธกรณีผูกพันกับองคกรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

   

 

 

 4.1 ไมมีคุณสมบัติและลักษณะครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ 3 

 4.2 ผูท่ีเคยทุจริตในการสมัครหรือในการสอบคัดเลือกมาแลว 

 4.3 ผูท่ีถูกถอนทะเบียนจากการเปนนักเรียนดุริยางคทหารบกตามระเบียบกองทัพบก วาดวยโรงเรียน

ดุริยางคทหารบก พ.ศ.2559 

 

 

 

ผูสมัครจะตองเตรียมหลักฐานและเอกสารเพื่อยื่นตอเจาหนาท่ีในวันท่ีกําหนด โดยมีรายการตอไปนี้ 

 5.1 วันสอบความสามารถทางดนตร ี(รอบท่ี 1) 

        5.1.1 บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา 1 ฉบับ 

        5.1.2 หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร (จาก ธนาคารกรุงไทย) 

        5.1.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ พรอมหลักฐาน         

เพื่อขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม (ถามี) 

        5.1.4 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนผลการศึกษา   

พรอมสําเนา 1 ชุด ซึ่งแสดงวาสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือโรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเทา 

4. ผูไมมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 

5. หลักฐานและเอกสารท่ีตองนํามา 
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        5.1.5 ทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูสมัคร และของบิดามารดา พรอมสําเนาอยางละ 1 ชุด    

เพื่อแสดงสัญชาติของผูสมัคร และของบิดามารดาผูใหกําเนิด ซึ่งคัดไวไมเกิน 3 เดือน หากผูสมัครท่ีบิดามารดา

มีนามสกุลไมตรงกับในทะเบียนบาน และ/หรือนามสกุลของบิดามารดาตองนําหลักฐานทางกระทรวงมหาดไทย

รับรองการเปนบิดามารดา  และ/หรือเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดมาแสดงประกอบดวย 

        5.1.6 สูติบัตรของผูสมัคร หรือใบรับรองการเกิด พรอมสําเนา 1 ฉบับ 

        5.1.7 หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุลของผูสมัคร หรือบิดามารดาของผูสมัคร (ถามี) 

พรอมสําเนา 1 ชุด 

        5.1.8 ในกรณีท่ีบิดามารดาของผูสมัครคนใดคนหนึ่ง หรือท้ังสองคนถึงแกกรรม จะตองนํา      

ใบมรณบัตร ซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดามารดาท่ีเปนไทย หรือหลักฐานรับรองวาผูนั้นมีสัญชาติไทย 

พรอมสําเนา 1 ชุด 

 5.2 วันสอบภาควิชาการ (รอบท่ี 2) 

        - บัตรประจําตัวประชาชน 

 5.3 วันทดสอบสมรรถภาพรางกายและตรวจรางกาย 

        - บัตรประจําตัวประชาชน 

        

 

 ผูสมัครท่ีมีความประสงคจะขอรับสิทธิพิเศษใหนําหลักฐานท่ีจะกลาวตอไปนี้ มายื่นพรอมใบสมัคร    

ในวันรับสมัครเทานั้น ทางราชการจะไมรับพิจารณาผูท่ีนํามายื่นภายหลัง 

 6.1 บุตรของขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีมีเวลารับราชการ

ดังตอไปนี้ ใหไดรับคะแนนเพิ่มตามลําดับ ดังนี้ 

        6.1.1 รับราชการไมนอยกวา 15 ป หรือไดรับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เพิ่มใหรอยละ         

4 ของคะแนนเต็ม 

        6.1.2 รับราชการไมนอยกวา 10 ป เพิ่มใหรอยละ 3 ของคะแนนเต็ม 

        6.1.3 รับราชการไมนอยกวา 5 ป เพิ่มใหรอยละ 2 ของคะแนนเต็ม 

 การนับเวลาราชการดังกลาว ใหนับต้ังแตวันเขารับราชการ ถึงวันสุดทายของวันรับสมัครในปนั้น ๆ 

 6.2 ผูท่ีเปนบุตรของทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง       

ของสวนราชการ ซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีรวมกับทหารระหวางเวลาท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบ

จลาจล หรือในระหวางเวลาท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉิน ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาท่ีส่ังใหเปนนักดําเรือ

ดําน้ํา หรือปฏิบัติหนาท่ีสํารวจจัดทําหลักเขตแดนระหวางประเทศ  ซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเปนทวีคูณ      

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเพิ่มใหรอยละ 5 ของคะแนนเต็ม 

 ผูท่ีเปนบุตรของพลเรือนซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีทางยุทธการรวมกับทหาร ในการปองกันและรักษาความ

มั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอก และภายในประเทศ เพิ่มใหรอยละ 5 ของคะแนนเต็ม 

6. หลักฐานเพิ่มเติมเพือ่ขอรับสิทธพิิเศษและคะแนนเพิ่ม 
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 6.3 ผูท่ีเปนบุตรของทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจาง       

ของสวนราชการ ซึ่งตองประสบภัยอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ีปกติ หรือ            

ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี หรือตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งไดรับบําเหน็จ  

บํานาญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือไดรับเงินคาทําขวัญ ตามขอบังคับ

กระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน หรือไดรับบําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จ

ลูกจาง เพิ่มใหรอยละ 6 ของคะแนนเต็ม 

 ผู ท่ี เปน บุตรของทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานราชการ หรือ ลูกจาง             

ของสวนราชการ ซึ่งตองประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการ ในหนาท่ีทางยุทธการ หรือ      

ถูกประทุษรายเพราะกระทําการตามหนาท่ี  ตามขอ  6.2 หรือตองบาดเจ็บ ถึงตายเพราะเห ตุนั้ น                  

ซึ่งไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือไดรับเงินคาทําขวัญ       

ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยคนงาน หรือไดรับบําเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง         

วาดวยบําเหน็จลูกจาง หรือบุตรของผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันมีศักด์ิรามาธิบดี        

หรือเหรียญ หรือเข็มกลาหาญ เพิ่มใหรอยละ 10 ของคะแนนเต็ม 

 6.4 บุตรของทหาร ตํารวจ ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ หรือ    

ถึงแกชีวิต หรือผูท่ีไดชวยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผูรายจนถึงแกทุพพลภาพ หรือถึงแกชีวิต           

ซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพิ่มใหรอยละ 10 ของคะแนนเต็ม 

 การเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ 6.1 และ 6.2 ใหเพิ่มคะแนนพิเศษหลังจากสอบผานวิชาปฏิบัติ     

เครื่องดนตรี และสอบผานภาควิชาการ 

 การเพิ่มคะแนนพิเศษตามขอ 6.3 และ 6.4 ใหเพิ่มคะแนนพิเศษในการสอบทุกรอบ 

 การเพิ่มคะแนนพิเศษตามขอ 6.1, 6.2 , 6.3 และ 6.4 ใหเพิ่มเฉพาะกรณีท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด        

แตเพียงอยางเดียว 

 

 

 ผูสมัครสามารถสมัครได ท่ี  โรงเรียนดุริยางคทหารบก (ภายในพื้น ท่ีกรมดุริยางคทหารบก)            

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2245-9378 หรือ 0-2245-1457, 

0-2245-3373 ตอ 89530, 89532, 89533, 89534 หรือ ทางเว็บไซต www.rta-band.com/rtasm 

 

 

 

 

7. สถานท่ีรับสมัคร 

http://www.rta-band.com/rtasm
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ข้ันตอนการกรอกใบสมัครมี 2 วิธี 
               8.1 การสมัครออนไลนท่ี www.rta-band.com/rtasm  

    8.1.1 กรอกขอมูลใบสมัครในชองท่ีกําหนดใหครบถวนและสมบูรณแลว กดปุม  ตอไป   
      8.1.2 จะปรากฏขอมูลของทานท่ีกรอกลงในใบสมัครเพื่อใหทานตรวจทานขอมูลอีกครั้งกอนท่ี 

จะยืนยันการ สงใบสมัคร 
- ตรวจสอบการเลือกโนตเพลงท่ีใชสําหรับสอบในรอบท่ี 1 ( การทดสอบความสามารถทางดนตรี ) 

ตามเครื่องดนตรีท่ีผูสมัคร ถนัดและตกลงใจท่ีจะใชเครื่องดนตรีและโนตเพลงท่ีเลือกในการสอบรอบท่ี 1 
- ในกรณีท่ีตองการแกไขขอมูลกดปุมแกไขจะกลับไปท่ีหนากรอกใบสมัครเพื่อใหทานแกไขขอมูล     

อีกครั้ง 
- ในกรณีท่ีขอมูลท้ังหมดถูกตองแลว  ตองการสงใบสมัคร กดปุม สงใบสมัคร 
8.1.3 หลังจากกดปุม สงใบสมัครแลว  จะปรากฏ ดังนี ้
      8.1.3.1  ขอความตอบรับวา “ ไดรับใบสมัครของทานเรียบรอยแลว” 

8.1.3.2  พิมพแบบฟอรมชําระเงินคาสมัคร และโนตเพลงท่ีจะตองใชสอบรอบท่ี 1  
(การทดสอบความสามารถทางดนตรี) 

8.1.3.3  นําแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  
8.1.3.4 หากตองการเก็บใบสมัครไวเปนหลักฐานในการสมัครสอบ ใหกดปุมพิมพ หรือ      

ในกรณีท่ีผูสมัครตองการบันทึกเก็บไวเปนหลักฐาน  กดปุม บันทึก 
8.1.4 หลังจากไดชําระเงินไปแลว 

8.1.4.1 ผูสมัครสามารถเขาไป ตรวจสอบสถานภาพชําระเงิน ไดหลังชําระเงินแลว 1 วัน 
8.1.4.2 ประกาศผูมีสิทธิ์สอบรอบท่ี 1 (การทดสอบความสามารถทางดนตรี)   

เมื่อปรากฏช่ือของทานใหทานเตรียมหลักฐานไว ดังนี้ 
8.1.4.2.1 หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร (จาก ธนาคารกรุงไทย) 

8.1.4.2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ พรอม

หลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม (ถามี) 

8.1.4.2.3 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนผล

การศึกษา พรอมสําเนา 1 ชุด ซึ่งแสดงวาสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3  ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเทา 

8.1.4.2.4 ทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูสมัคร และของบิดามารดา  พรอมสําเนา

อยางละ 1 ชุด  เพื่อแสดงสัญชาติของผูสมัคร และของบิดามารดาผูใหกําเนิด ซึ่งคัดไวไมเกิน 3 เดือน        

หากผูสมัครท่ีบิดามารดามีนามสกุลไมตรงกับในทะเบียนบาน และ/หรือนามสกุลของบิดามารดา              

ตองนําหลักฐานทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเปนบิดามารดา  และ/หรือเปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  

มาแสดงประกอบดวย 

8.1.4.2.5 สูติบัตรของผูสมัคร หรือใบรับรองการเกิด พรอมสําเนา 1 ฉบับ 

8. วิธีปฏิบัติในการสมัคร 
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8.1.4.2.6 บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา 1 ฉบับ 

8.1.4.2.7 หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุลของผูสมัครหรือบิดามารดา      

ของผูสมัคร(ถามี) พรอมสําเนา 1 ชุด 

8.1.4.2.8 ในกรณีท่ีบิดามารดาของผูสมัครคนใดคนหนึ่ง หรือท้ังสองคนถึงแกกรรม 

จะตองนําใบมรณบัตร ซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดามารดาท่ีเปนไทย หรือหลักฐานรับรองวาผูนั้น         

มีสัญชาติไทย พรอมสําเนา 1 ชุด 

 8.2 การสมัครดวยตนเอง  ณ  โรงเรียนดุริยางคทหารบก 
       8.2.1 ติดตอเจาหนาท่ี  ณ  กองบัญชาการ โรงเรียนดุริยางคทหารบก 
       8.2.2 กรอกใบสมัครตามข้ันตอนเชนเดียวกับขอ 8.1         
ขอควรระวัง 

ก. ผูสมัครสอบสามารถสมัคร ออนไลน ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
ข. ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ   

รับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงความเปนจริง 
ค. ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ          

ซึ่งผูสมัครนํามายื่นในภายหลัง ไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ  จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบใหกับผูสมัคร 

ง. การกรอกขอมูลในใบสมัครจะตองตรวจทานใหถูกตอง (ท้ังตัวสะกดรวมถึงโนตเพลงท่ีใชสอบ )      
ใหสมบูรณกอนท่ีจะยืนยันการสงใบสมัคร เพราะผูสมัครจะไมสามารถกลับมาแกไขขอมูลไดอีก หากขอมูล
ผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกขอมูล จะถือวาใบสมคัรนั้นเปนโมฆะ 

จ. ช่ือ - นามสกุล และหมายเลขประจําตัวประชาชนท่ีใชในการสมัครจะตองเปนช่ือ-นามสกุล และ
หมายเลขประจําตัวประชาชนท่ีตรงกับในบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมคัร 

ฉ. กอนสงใบสมัครกรุณาตรวจสอบหมายเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง  เพราะจะใชหมายเลข
ประจําตัวประชาชนเปนหมายเลขอางอิงตลอดการสอบในทุกรอบ 

ผูสมัครสอบโปรดทราบ  
*** ทานสามารถสมัครสอบไดเพียงคร้ังเดียวเทานั้น  ในกรณีท่ีผูสมัครมีความสามารถพิเศษในดาน         

การปฏิบัติเครื่องดนตรีอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีเลือกสมัครและเลือกโนตเพลงท่ีใชสอบแลว ไมตอง กรอกใบสมัคร

อื่นๆ เพิ่มเติม ในการนี้ ข้ันตอนการสอบสัมภาษณในรอบท่ี ๓ คณะกรรมการจะสอบถามความสามารถพิเศษ

อื่นๆ กับผูสมัครดวยตนเอง 

 

 

 9.1 โรงเรียนดุริยางคทหารบกจะรับสมัครบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก จํานวน  
50 นาย ตามเครื่องดนตร ีโดยแยกเปนชาย/หญิง ดังนี้ 

 

 

9. การสอบคัดเลือก 
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      9.1.1 ชาย รับเครื่องดนตรี 17 ชนิด ประกอบดวย  
            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 รับเฉพาะเครื่องดนตรี 15 ชนิด ประกอบดวย 

    9.1.2.1 Flute    9.1.2.9 Viola   

    9.1.2.2 Clarinet        9.1.2.10 Cello 

    9.1.2.3 Oboe        9.1.2.11 Double Bass 

    9.1.2.4 Saxophone    9.1.2.12 Guitar  

    9.1.2.5 Trumpet    9.1.2.13 Piano 

    9.1.2.6 Trombone     9.1.2.14 Harp 

    9.1.2.7 Baritone       9.1.2.15 Voice (Thai & English songs)  

    9.1.2.8 Violin    

 9.2 การสอบคัดเลือก แบงออกเปน 3 รอบ ดังนี้ 

        9.2.1 การสอบความสามารถทางดนตร ี(รอบท่ี 1) 

        9.2.2 สอบภาควิชาการ (รอบท่ี 2) วิชาตามกลุมสาระ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ซึ่งมีระดับชวงช้ันท่ี 1 (ม.1 - ม.3) ตามหลักสูตร สพฐ.ศธ. พ.ศ.2549          

และทฤษฎีดนตร ี

        9.2.3 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ (รอบท่ี 3) 

 9.3 การปฏิบัติในการสอบ 

        - ผูสมัครตองมาตามเวลาท่ีเจาหนาท่ีกําหนด ผูใดไมมาเขาสอบถือวาสละสิทธิ์ 

        - ผูสมัครจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัครตอคณะกรรมการสอบ และเขาสอบ    

เรียงตามลําดับท่ีกําหนด 

        - ผูสมัครทุกคนตองแตงกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพเรียบรอย (เฉพาะผูท่ีไมไดอยูระหวาง

การศึกษา) หามใสชุดกีฬา 

        - ผูสมัครตองปฏิบัติตามท่ีเจาหนาท่ีกําหนดอยางเครงครัด 

    9.3.1 การสอบความสามารถทางดนตร ี(รอบท่ี 1) 

9.3.1.1  ข้ันตอนเตรียมความพรอม 
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                ก. ผูเขาทดสอบฯ จะไดรับบทเพลงสําหรับทดสอบจากการสมัคร (ผานเว็บไซต)     
ในวันท่ีสมัคร ผู เขาทดสอบฯ ควรฝกฝนบทเพลงทดสอบท่ีไดรับ จนมีความชํานาญเพื่อพรอมทดสอบ            
ในวันทดสอบความสามารถทางดนตรี ตามวันเวลาท่ีคณะกรรมการรับสมัครกําหนด 

                    ข. ผูเขาทดสอบฯ จะตองฝกฝนการบรรเลงโนตทันตาเห็นโดยมีขอบเขตลักษณะ โนต 
ไมเกินเขบ็ต  2 ช้ัน 

                    ค.  ผู เขาทดสอบฯ จะตองฝกฝนการรอง  โนตทดสอบโสตประสาท ใหขับรอง     
โดยมีขอบเขตลักษณะโนตไมเกินเขบ็ต ๒ ช้ัน และโดยใหออกเสียงตามตัวโนต 

                    ง . ผู เข าทดสอบฯ สามารถนํ า เครื่ อ งดนตรีของตน เองมาในวันทดสอบฯ              
เพื่อความสะดวกและความเคยชินของเครื่องมือ 

                    จ. โรงเรียนดุริยางคทหารบก  มีเครื่องดนตรีใหผูเขาทดสอบความสามารถทางดนตรี 
ใชในการทดสอบฯ ตามท่ีประกาศรับสมัคร 

9.3.1.2  ข้ันตอนการทดสอบความสามารถทางดนตรี 
       ก. คณะกรรมการจะทดสอบความสามารถทางดนตรี ดังนี ้

                - การบรรเลงบทเพลงฝกซอมลวงหนา ท่ีไดรับในวันสมัคร 
                - การบรรเลงเพลงทันตาเห็น (Play at Sight) 
                - การทดสอบโสตประสาท (รองโนตดนตรี) 
    ข. การรายงานตัวในวันทดสอบความสามารถทางดนตรี ของผูเขารับการทดสอบฯ 
จะตองรายงานตัวตอเจาหนาท่ีตามวนัเวลาท่ีกําหนด ณ กองบัญชาการ โรงเรียนดุริยางคทหารบก โดยแบงเวลา
รับรายงานตัวเปน 2 รอบ ดังนี้ 

        - รอบเชา   เวลา  0630 – 0800 (สําหรับผูท่ีเขารับการทดสอบความสามารถ
ทางดนตรี ในชวงเชา เวลา 0800-1200) 
          - รอบบาย  เวลา  1200 – 1300 (สําหรับผูท่ีเขารับการทดสอบความสามารถ
ทางดนตรี ในชวงบาย เวลา 1300-1700) 

       ค . เจาหนาท่ีจะนําตัวผูทดสอบความสามารถทางดนตรี เขาหองทดสอบฯ            
แตละประเภทเครื่องดนตรีจนจบข้ันตอนการทดสอบ 
                - เมื่อเจาหนาท่ีปลอยตัวให เขาหองทดสอบฯ ให ผูสอบ เดินเขาประจําจุด   
รายงานตัว  (บริเวณกลางหองทดสอบฯ)  ตอหนาคณะกรรมการ และรายงานตัวตอคณะกรรมการดังนี ้
             กระผม/ดิฉัน ช่ือ ........ นามสกุล ........ ปฏิบัติเครื่องดนตรี (ช่ือเครื่องดนตรี)  
 มาจาก (ช่ือโรงเรียน + จังหวัด) ขออนุญาตเขาทดสอบความสามารถทางดนตรี ครับ/คะ 

       ง. การ Warm-up ในวันทดสอบความสามารถทางดนตรี สามารถ Warm-up      
ในหองทดสอบความสามารถทางดนตรไีด เปนระยะเวลา 1 นาที 

       จ. หามนําอุปกรณอิเลคโทรนิคตางๆ เชน โทรศัพท, Tuner, Computer, เครื่องเลน  
Tape CD  mp3/mp4, พจนานุกรมอิเลคโทรนิค, หรืออื่นๆท่ีมีคุณสมบัติในการส่ือสาร บันทึก และคํานวณ 
เขาหองทดสอบความสามารถทางดนตรี (กระเปาหรือส่ิงของอื่นๆ ใหนําไวนอกหองทดสอบฯ ภายใตการดูแล
ของเจาหนาท่ี) 

    - จบการทดสอบความสามารถทางดนตรี  ผูเขาสอบสามารถเดินทางกลับได และ
รอฟงผลการทดสอบความสามารถทางดนตรีตอไป                   
        9.3.2 สอบภาควิชาการ (รอบท่ี 2) 
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                  9.3.2.1 ผูสมัครตองไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาสอบประมาณ 30 นาที เพื่อตรวจสอบ

แผนผังหองสอบ และท่ีนั่งสอบ หามผูปกครองเขาไปยุงเกี่ยวกับผูสอบในระหวางนี้โดยเด็ดขาด 

                  9.3.2.2 ผูสมัครตองเตรียมปากกา ดินสอและยางลบมาเอง ทางราชการจะแจก

กระดาษคําตอบ (ท่ีมีลายเซ็นของกรรมการคุมหองสอบกํากับท่ีหัวมุมกระดาษทุกแผน) พรอมกับปญหาสอบให 

หามนํากระดาษชนิดอื่น ๆ เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด 

                  9.3.2.3 ขอสอบทุกขอจะมีคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว ผูใดตอบเกิน          

1 คําตอบ กรรมการจะไมพิจารณาใหคะแนนในขอนั้น 

                  9.3.2.4 ห ามนําเครื่องคิดเลข โทรศัพทมือ ถือ เครื่องเลน เพลง mp3 อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และเครื่องมือส่ือสารใด ๆ ทุกชนิดเขาหองสอบโดยเด็ดขาด ผูเขาสอบตองฝากเครื่องมือส่ือสาร

ทุกชนิดกับเจาหนาท่ีคุมสอบดานหนาหองกอนเขาสอบ หากตรวจพบเจอจะถือวาทุจริตในการสอบ 

                  9.3.2.5 หากปรากฏวามีการทุจริตหรือมีการชวยเหลือกันในขณะสอบ กรรมการคุม  

หองสอบจะบันทึกลงในใบคําตอบไว ท้ังผูชวยเหลือและผูรับการชวยเหลือจะมีความผิดเทากัน ซึ่งถือวา      

หมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในปนี้และปตอๆ ไปดวย 

                  9.3.2.6 กรณีผูชวยเหลือเปนคนอื่น (มิใชผูสมัคร) ทางราชการจะสงตัวใหเจาหนาท่ี

ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย 

                  9.3.2.7 การเขาหองสอบ 

                         - กอนเวลาสอบประมาณ 20 นาที  กรรมการคุมหองสอบจะเรียกผูสมัคร

ทุกคนมาพรอมกันท่ีหนาหองสอบ (ตามหมายเลขท่ีกําหนด) 

                            - หามนําอุปกรณทุกชนิดเขาไปในหองสอบ ยกเวนตามขอ 9.3.2.2 

                         - กรรมการคุมหองสอบจะเรียกเขาหองสอบ โดยตรวจบัตรประจําตัว

ผูสมัครใหถูกตองกับหลักฐานท่ีกรรมการมีอยู เขานั่งตามหมายเลขท่ีกําหนด และตรงตามรูปถาย 

                          - กรรมการจะแจกปญหาสอบและใบคําตอบ 

                                    - ถามีขอสงสัยหรือตองการส่ิงใดใหยกมือข้ึน แลวแจงใหกรรมการทราบ 

                        - เมื่อเริ่มการสอบแลว ผูมาสอบสายเกิน 30นาที ถือวาหมดสิทธิ์ในการสอบ 

                         - หามพูดคุยหรือแสดงกิริยาท่ีสอไปในทางทุจริต หามเปดปญหาสอบจนกวา

จะไดรับคําส่ัง 

                         - ผูสมัครทุกคนจะตองอยูในหองสอบอยางนอย 1 ช่ัวโมง จึงจะออกจาก

หองสอบกอนเวลานี้ไมได ไมวาจะทําปญหาสอบไดหรือไมก็ตาม 

                     - เมื่อกรรมการคุมหองสอบบอกหมดเวลา ใหผูสมัครทุกคนออกนอกหอง

ทันที และใหวางเอกสารไวบนโตะใหเรียบรอย 

        9.3.3 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตรวจรางกาย และสอบสัมภาษณ (รอบท่ี 3) 

                           9.3.3.1 ผูสมัครสอบจะตองนําชุดกีฬา และรองเทากีฬา มาเปล่ียนในวันทดสอบดวย   

โดย เป นการทดสอบสมรรถภาพของรางกายด านความแข็งแรง ความวอ งไว  และความอดทน                     

มีรายละเอียดเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตามผนวก ข  



12 

 

                  9.3.3.2 ผูสมัครสอบตองเขารับการตรวจสอบรางกาย ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด และ

จะตองนําเงินมาชําระคาตรวจโรค สถานท่ีตรวจรางกาย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรมแพทยทหารบก 

ผลการตรวจรางกาย ถือความเห็นและการช้ีขาดของกรรมการแพทยท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อตรวจรางกาย

ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก เปนการวินิจฉัยเด็ดขาด  จะไมรับพิจารณาผลการตรวจ

รางกายท่ีผูสมัครไดรับการตรวจโรค หรือไดรับใบรับรองการตรวจโรคจากท่ีอื่น ผูผานการตรวจรางกาย       

ตองเปนผูท่ีมีรางกายสมบูรณตามเกณฑและไมเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการ     

และเปนไปตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

                  9.3.3.3 สอบสัมภาษณ เปนการพิจารณาตรวจสอบบุคลิกลักษณะ ความสมบูรณของ

รางกาย เชาวนปญญา รวมท้ังคุณลักษณะอื่น ๆ สําหรับการเปนทหาร 

หมายเหตุ    การตัดสินของคณะกรรมการทุกข้ันตอนถือเปนท่ีส้ินสุด 
   

 

 10.1 เมื่อการสอบแตละข้ันตอนเสร็จส้ินแลว กรมดุริยางคทหารบกจะประกาศผลใหทราบทางเว็บไซต 

( www.rta-band.com ) และปดประกาศท่ีโรงเรียนดุริยางคทหารบก ดังนี้ 

          - การประกาศผลการสอบความสามารถทางดนตร ี

          - การประกาศผลการสอบภาควิชาการ 

          - การประกาศผลข้ันสุดทาย 

 10.2 ผูสมัครสอบสามารถตรวจผลการสอบตามขอ 10.1 และรายงานตัวกับเจาหนาท่ีตามกําหนด    

ท่ีระบุไวในการประกาศผล 

 10.3 การประกาศผลจะประกาศผลตามวันเวลาท่ีกําหนด (หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจงใหทราบ) 

 10.4 กรมดุริยางคทหารบก จะเปนผูพิจารณาช้ีขาดในการคัดเลือก และจัดบุคคลใหเขารับการศึกษา 

 10.5 ถาผูผานการสอบคัดเลือกไมไดมารายงานตัวตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในการประกาศผล         

จะถือวาสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และกรมดุริยางคทหารบกจะเรียกบุคคลอะไหลตามลําดับท่ี ท่ีประกาศไว

เขาทดแทน 

 

 

 11.1 บุคคลท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก จะตองนําบิดามารดาหรือ

ผูปกครองท่ีถูกตองตามกฎหมายมาทําหนังสืออนุญาตใหเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก และจะตองนําผูรับรอง

คํ้าประกันมาทําสัญญาเพื่อรับทราบ ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกลาวไวในหนังสือสัญญาตอหนาคณะกรรมการ    

ทําสัญญาตามวันและเวลาท่ีกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ในการเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 

 11.2 สถานท่ีทําสัญญา ณ โรงเรียนดุริยางคทหารบก 

 11.3 คุณสมบัติของผูปกครองและผูคํ้าประกัน 

         11.3.1 ผูปกครองตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

11. การทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 

http://www.rta-band.com/
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                    11.3.1.1 เปนบุคคลท่ีประกอบอาชีพเปนหลักฐานซึ่งทางราชการเช่ือถือ 

                    11.3.1.2 ไมเปนนักศึกษา ภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาอื่น 

                    11.3.1.3 สามารถติดตอกับโรงเรียนดุริยางคทหารบกไดโดยสะดวก 

                    11.3.1.4 ผูปกครองหนึ่งคนจะทําสัญญาเปนผูปกครองนักเรียนได 1 คน 

                    11.3.1.5 ผูปกครองตองไมเปนคูสมรสของผูคํ้าประกัน 

                    11.3.1.6 ในกรณีท่ีผูทําสัญญาในฐานะผูปกครองซึ่งมิใชบิดามารดาจะตองมีหนังสือ

มอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบิดาหรือมารดา มอบใหทําสัญญาในฐานะผูปกครองแทนบิดาหรือมารดา

ของนักเรยีน หรือหนังสือรับรองการเปนผูปกครองจากทางราชการ 

                    11.3.1.7 ผูปกครองตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทํา       

นิติกรรมได 

                    11.3.1.8 ผูปกครองตองยินยอมการเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก ยินยอมให

ผูสมัครทําสัญญากับกรมดุริยางคทหารบกได และเปนผูรับผิดชอบหลักในระหวางเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 

หรือเมื่อมีการละเมิดสัญญาภายหลังจบการศึกษาแลว 

         11.3.2 ผูคํ้าประกันตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                    11.3.2.1 ตองเปนขาราชการทหารหรือตํารวจช้ันสัญญาบัตร ช้ันยศต้ังแต รอยตรี   

เรือตรี เรืออากาศตรี หรือรอยตํารวจตรี ข้ึนไป อายุไมเกิน 50 ป 

                    11.3.2.2 ขาราชการพลเรือนท่ีดํารงตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป อายุไมเกิน 50 ป 

                    11.3.2.3 ผูคํ้าประกันหนึ่งคนจะทําสัญญาคํ้าประกันนักเรียนได 1 คน 

                    11.3.2.4 ผูคํ้าประกันตองไมเปนคูสมรสของผูปกครอง 

                    11.3.2.5 ผู คํ้าประกันตองไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสมรสใหทํา    

นิติกรรมได 

 11.4 เอกสารท่ีจะตองเตรียมมาในวันทําสัญญา 

         11.4.1 เอกสารสวนตัวของนักเรียน 

                    11.4.1.1 รูปถาย ขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 2 รูป 

                    11.4.1.2 สูติบัตรตัวจริงหรือใบแทน พรอมสําเนา 2 ชุด 

                    11.4.1.3 บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบแทน พรอมสําเนา 2 ชุด 

                            11.4.1.4 ทะเบียนบานฉบับเจาบานตัวจริงของนักเรียนและของบิดามารดา พรอม

สําเนา 2 ชุด 

                    11.4.1.5 ในกรณีท่ีบิดามารดาถึงแกกรรมใหนํามรณะบัตรมาแสดงแทน พรอม             

สําเนา 2 ชุด 

                    11.4.1.6 หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถามี) พรอมสําเนา 2 ชุด 

                         11.4.1.7 ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิท่ีแสดงคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ตัวจริง พรอมสําเนา 2 ชุด 
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                    11.4.1.8 ทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือหนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร 

พรอมสําเนา 2 ชุด 

                    11.4.1.9 ในกรณีท่ีปูยา หรือ ตายาย ไมมีสัญชาติไทย ใหนําหลักฐานอยางใดอยาง

หนึ่งตอไปนี้มาแสดง 

                     11.4.1.9.1 สูติบัตรบิดามารดาของผูสมัคร (ตัวจริงพรอมสําเนา) 

                       11.4.1.9.2 หนังสือรับรองท่ีออกใหโดยนายทะเบียนทองท่ีของสํานักงาน

เขตหรือท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอทองท่ีท่ีตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานในทองท่ีนั้น รับรองวาบิดามารดาของ

ผูสมัครมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด (ตัวจริงพรอมสําเนา) 

                       11.4.1.9.3 ใบสําคัญแสดงการเขารับราชการทหารกองประจําการ       

อยางใดอยางหนึ่งของบิดาของผูสมัคร 

         11.4.2 เอกสารของผูปกครองและผูคํ้าประกัน 

                    11.4.2.1 ทะเบียนบานฉบับเจาบานตัวจริงของผูปกครองและผูคํ้าประกัน พรอม

สําเนา  2 ชุด 

                    11.4.2.2 บัตรประจําตัวขาราชการ หรือพนักงาน หรือบัตรประจําตัวประชาชน ท่ียัง

ไมหมดอายุ พรอมสําเนา 2 ชุด 

                    11.4.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวของคูสมรส จํานวน 2 ชุด 

                    11.4.2.4 สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยา จํานวน 2 ชุด 

                    11.4.2.5 หนังสือแสดงความยินยอมในการทํานิติกรรมของคูสมรส (ตามแบบฟอรม

ตัวอยาง) 

                    11.4.2.6 เอกสารซึ่งถายจากเอกสารฉบับจริง  ใหเจาของเอกสารรับรองสําเนาถูกตอง     

ทุกฉบับ 

 11.5 คาใชจายในวันทําสัญญา 

         ผูท่ีไดทําสัญญามอบตัวเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบกแลว ตองนําเงินมาชําระ ดังนี้ 

          11.5.1 คาประกันของเสียหาย  2,000.- บาท 

          11.5.2 คาเครื่องใชสวนตัว  6,000.-  บาท 

          11.5.3 คาชุดกีฬา   1,000.- บาท 

          11.5.4 คาหนังสือเรียน                      1,500.- บาท 

         11.5.5 คาบํารุงหองสมุด                1,000.- บาท 

         11.5.6 คาอากรแสตมป            40.- บาท 
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 ในระหวางท่ีเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก   ถามีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวตอไปนี้ เกิดข้ึน           

ใหนับเปนเหตุท่ีทําใหพนจากฐานะนักเรียนดุริยางคทหารบก 

 12.1 ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวมาแลวใน ขอ 3 เวนแตทางราชการจะพิจารณาเปน   

กรณีพิเศษ 

 12.2 ผู คํ้าประกันถอนการคํ้าประกันหรือถึงแกกรรม หรือทางราชการเห็นวาขาดคุณสมบัติ            

จนไมสมควรท่ีจะเปนผูคํ้าประกันตอไปได และทางราชการไดใหนักเรียนหาผูคํ้าประกันใหม ถาหาไมได       

เกินกําหนด 60 วัน นับแตวันท่ีไดแจงใหนักเรียนทราบ ใหถือวาหมดสภาพการเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 

 12.3 ตองโทษตามคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ   

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

 12.4 ประพฤติผิดตอสัญญาท่ีทําไวกับโรงเรียนดุริยางคทหารบก หรือประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

 12.5 สอบความรูไมไดตามเกณฑท่ีทางโรงเรียนกําหนดไว เวนแตจะไดพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

 12.6 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งอยูในเกณฑจะตองพนจากฐานะนักเรียนดุริยางคทหารบก   

ตามท่ีทางราชการกําหนดไว 

 

 

 ผูปกครองและผูคํ้าประกันตองรวมกันรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ ในกรณีท่ี

นักเรียนในความปกครองจะตองพนจากฐานะนักเรียนดุริยางคทหารบกในระหวางศึกษา จะตองชดใชเงินใหแก

กองทัพบก ตามจํานวนคาใชจายท่ีกองทัพบกใหในขณะศึกษาอยูในโรงเรียนดุริยางคทหารบก 

 เมื่อเรียนจบหลักสูตรท่ีทางราชการกําหนดไวแลว จะตองอยูรับราชการในกองทัพบกไมนอยกวา       

2 เทาของจํานวนปท่ีศึกษา ถาอยูรับราชการไมครบกําหนดจะตองชดใชเงินใหแกกองทัพบก จํานวนปละ 

65,000.- บาท ของระยะเวลาท่ีรับราชการไมครบนั้น เศษของปใหคิดเปน 1 ป 

 

 ในกรณีนักเรียนทําสัญญามอบตัวและเริ่มเขารับการศึกษาแลว หากประสงคจะขอลาออก          

ภายใน  1  เดือนหลังเขารับการศึกษา ผูปกครองไมตองเสียคาปรับ เนื่องจากอยูในระยะท่ีเรียกบุคคลสํารอง  

เขาทดแทนได       

                                                                      

                                                                                    

                              

        

12. การพนจากฐานะนักเรียนดุริยางคทหารบก 

13. การชดใชเงิน 

14. การขอลาออกในชวงเปนนักเรียนใหม 

 ใหนักเรียนทําความเขาใจคําช้ีแจงท่ีกลาวมานี้  หากมีขอสงสัยใด ๆ ใหติดตอสอบถาม

รายละเอียดได ท่ี  โรงเรียนดุริยางคทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0-2245-9378 หรือ 0-2245-1457, 0-2245-3373  ตอ  89530, 

89532, 89533, 89534 
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ผนวก ก 
ขนาดพิกัดของรางกาย และบัญชีโรค หรือความผิดปกติหรือความพิการ 

ซึ่งขัดตอการเปนนักเรียนดุริยางค ประกอบระเบียบกองทัพบก วาดวยโรงเรียนดุริยางคทหารบก พ.ศ.2559 
 1. ขนาดพิกัดของรางกาย 

อายุ (ป) 

ชาย หญิง 

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

หายใจเขา หายใจออก (กก.) (ซม.) (กก.) (ซม.) 

15 75 72 42 152 41 148   

16 76 73 43 154 42 149 เกณฑนี้ 

17 77 74 44 156 43 150 เปนอยางตํ่า 

18 78 75 45 158 44 151   

 2. มาตรฐานสัดสวนรางกายใชคาดัชนีมวลกาย (BMI) เปนเกณฑตามท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบก 
กําหนด 
 3. บัญชีโรค หรือความผิดปกติ หรือความพิการ ซึ่งขัดตอการเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 
         3.1 รางกายผิดปกติ หรือวิกลรูป หรือพิการ 
                  3.1.1 หนาผิดรูปจนดูนาเกลียดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
                         3.1.1.1 อัมพาตท่ีหนา (Facial paralysis) 
                         3.1.1.2 เนื้อกระตุก (Tics) 
                         3.1.1.3 แผลเปนหรือปานท่ีหนา มีเนื้อท่ีต้ังแต 1.5 ตารางนิ้วข้ึนไปหรือมีความยาวมาก 
จนนาเกลียด 
                         3.1.1.4 เนื้องอก ท่ีหนามีขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต  5 ซ.ม.ข้ึนไป 
                  3.1.2 ปากผิดรูปจนดูนาเกลียด เชนแหวง หรือผิดรูปจนพูดไมชัด 
                  3.1.3 ชองปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไมชัด 
                  3.1.4 ซอกคอ หรือ ศอก รักแรติดกัน 
                  3.1.5 แขน หรือขา 
                         3.1.5.1 ยาวไมเทากัน หรือผิดรูปจนมองเห็นไดชัด 
                         3.1.5.2 โคงเขา หรือ ออก 
                         3.1.5.3 ลีบ หรือบิดเก 

3.1.5.4 แขน ขา มือ หรือเทา ดวนหรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมท่ีสุดแลวก็ยังใช
การไมได  (เพิ่มเติม) 
                  3.1.6 มือ หรือเทา 
                         3.1.6.1 ลีบ หรือบิดเก 
                         3.1.6.2 เทาปุก 
                  3.1.7 นิ้วมือ หรือนิ้วเทา 
                         3.1.7.1 บิดเก และทํางานไมถนัด 
                      3.1.7.2 นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
                 3.1.7.3 นิ้วช้ีของมือดวนต้ังแตขอปลายนิ้ว 
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                      3.1.7.4 นิ้วมือในมือขางเดียวกันต้ังแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ัน
ใชการไมได 
                   3.1.7.5 นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
                    3.1.7.6 นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันต้ังแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึง
ข้ันใชการไมได 
                      3.1.7.7 นิ้วเทาในเทาแตละขางต้ังแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงปลายนิ้วหรือพิการถึงช้ันใช
การไมได 
                    3.1.7.8 นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งต้ังแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอโดนนิ้วหรือพิการถึง
ข้ันใชการไมได 
                         3.1.7.9 มีจํานวนเกินกวา หรือนอยกวาปกติ 
                         3.1.7.10 ชองระหวางนิ้ว หรือนิ้วเทาติดกัน 
            3.1.8 คนเผือก 
          3.1.9 จมูกโหว 
        3.1.10 เพดานโหวหรือสูงหรือล้ินไกส้ันพูดไมชัด   

   3.2 โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ 
                  3.2.1 ขอติด (Ankylosis) หรือหลวมหลุดงาย 
                 3.2.2 โรคขอหรอืความผิดปกติของขอ ดังตอไปนี ้
                         (ก) ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
                         (ข) ขอเส่ือมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
                         (ค) โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 

       3.2.3 คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
        3.2.4 กระดูกสันหลังคด หรือโกง แอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
        3.2.5 กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
        3.2.6 กลามเนื้อเห่ียวลีบหรือหดส้ัน (Atrophy or contracture) จนเปนผลใหอวัยวะสวนหนึ่ง
สวนใดใชการไมได 
              3.3 ผิวหนัง 
                  3.3.1 โรคผิวหนังเรื้อรังซึง่ยากตอการรักษา หรือเปนท่ีนารังเกียจ 
                  3.3.2 แผลเปน ไฝ ปานท่ีสวนตางๆ  ของรางกายมีขนาดต้ัง 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้วข้ึนไป หรือมากจนดูนาเกลียด 
                  3.3.3 มีรอยสักบนสวนตางๆ ของรางกาย 
                  3.3.4 เนื้องอกเล็กๆ เปนปุมๆ ท่ีผิวหนังของรางกาย 
                  3.3.5 ฝงมุก 
                 3.3.6 โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแตกําเนิดชนิดเด็กดักแด (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
 3.4 โรคหรือความผิดปกติของตา 
                  3.4.1 สายตาผิดปกติ แมเพียงขางเดียวโดยท่ีแกไขใหเปน Spherical Equivalent แลว เกินกวา 
2 ไดออปเตอร Spherical Equivalent นั้นมีความหมายวาในการตรวจสอบสายตานั้น ถือ  สายตาส้ันหรือยาว
เปนสําคัญ ถามีสายตาเอียงรวมดวยจะแกสายตาเอียงนั้นใหเปนสายตาส้ันหรือยาว คือทําใหเปน Spherical 
Equivalent ถาแกสายตาส้ันหรือยาวนั้นมากกวา 2 ไดออปเตอร ก็ถือวาไมสามารถ เปนนักเรียนดุริยางค
ทหารบกได 
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                  3.4.2 บอดสี 
                  3.4.3 ตาเหล(Squint) จนปรากฏชัด 
                  3.4.4 ลูกตาส้ัน (Nystagmus) 
                  3.4.5 แกวตาขุน (Cataract) 
                  3.4.6 กระจกตาขุน (Opacity of Cornea) 
                  3.4.7 กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนท้ังสองขาง (Chronic interstitial Keratitis) 
                  3.4.8 หนังตาแหวงจนเสียรูป 
                  3.4.9 หนังตาตก 
                  3.4.10 หนังตามวนเขา (Entropion) หรือหนังตามวนออก 
                  3.4.11 ชองหนังตา (Palpebral Fissure) กวางไมเทากันจนดูนาเกลียด 
                  3.4.12 ตอหิน (Glaucoma) 
                  3.4.13 ตอแกวตาท้ังสองขาง (Bilateral Cataract) 
                  3.4.14 โรคข้ัวประสาทตาเส่ือมท้ัง 2 ขาง (Optic Atrophy) 
                  3.4.15 ประสาทการเคล่ือนไหวลูกตาไมทํางานสูญเสียอยางถาวร(Cranial never 3rd, 4th ,6th ) 

   3.5 โรคหรือความผิดปกติของหู คอ จมูก 
                  3.5.1 ใบหูผิดรูป หรือผิดขนาดจนปรากฏชัด 
                  3.5.2 ชองหูมีหนองเรื้อรัง 
                  3.5.3 เยื่อแกวหูทะลุ 
                  3.5.4 การไดยินเสียงผิดปกติ 
                  3.5.5 โรค หรือความพิการใดๆ ท่ีทําใหไดยินเสียงผิดปกติ 
                  3.5.6 เพดานโหว หรือเพดานสูงจนพูดไมชัด 
                  3.5.7 จมูกผิดรูปจนดูนาเกลียด เชนบ้ี หรือแหวง 
                  3.5.8 ริดสีดวงจมูก (Nasal polyp) 
                  3.5.9 ตอมทอมซิลอักเสบรื้อรัง และโตมาก (ในวันตรวจเพื่อเขาเปนนักเรียนดุริยางค) 
                  3.5.10 พูดติดอาง 
                  3.5.11 หูหนวก                  
                  3.5.12 หูช้ันกลางอักเสบเรื้อรัง  
              3.6 ฟน 
                   3.6.1 มีฟนเค้ียวอาหารไดไมครบตามหลักเกณฑ คือกําหนดฟนกราม (Molars) และฟนกราม
นอย(Premolars) อยางนอยขางบน 6 ซี่ และขางลาง 6 ซี่ ฟนหนา (Lncisors and canines)ขางบน 4 ซี่ 
ขางลาง 4 ซี่  ฟนท่ีถอนไปแลวหากไดรับการใสเรียบรอยมั่นคง หรือดวยวิธีทําสะพาน (Bridge) จึงใหนับเปน
จํานวนซี่ได ฟนตามจํานวนดังกลาวขางตนนั้น จะตองไมมีคุณลักษณะดังนี้ 
                           3.6.1.1 ฟนท่ีเปนรูผุท่ีไมไดรับการอุด หรืออุดดวยวัตถุไมถาวร 
                           3.6.1.2 ฟนท่ีอุด หรือทําครอบไมเรียบรอย 
                           3.6.1.3 ฟนน้ํานม 
                           3.6.1.4 ฟนตาย เวนแตคลองประสาทไดรับการอุดท่ีถูกตองแลว 
                           3.6.1.5 ฟนยาวผิดปกติ หรือข้ึนผิดท่ี หรือเก จนไมสามารถท่ีจะจัดใหสบกันไดกับฟน
ธรรมดา หรือฟนปลอม 
                           3.6.1.6 มีการทําลายอยางรุนแรงของอวัยวะท่ีรองรับ เชนกระดูก เหงือก เยื่อหุมรากฟน 
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                3.6.2 มีชองวางระหวางฟนหนาหางจนดูนาเกลียด 
                     3.6.3 การสบของฟนท่ีผิดปกติอยางมากจนทําใหใบหนาผิดไป หรือการเค้ียวอาหารธรรมดาไมไดผล 
                   3.6.4 ถุงน้ํา (Cysts) การอักเสบท่ีเรื้อรัง โรคเหงือกอักเสบอยางรุนแรง หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ 
ในปากเชน ฟนคุด ฟนท่ียังไมข้ึน หรือฟนท่ีข้ึนผิดท่ี ผิดสภาพการเชนนี้ อาจทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะ 
ขางเคียง หรือสุขภาพของผูสมัคร 

   3.7 โรคของหัวใจ หลอดเลือด โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด 
                    3.7.1 หัวใจพิการแตกําเนิด (Congenital heart disease) 
                    3.7.2 ล้ินหัวใจพิการ  
                    3.7.3 หัวใจวาย และมีเลือดค่ัง (Congenatal heart failure) 
           3.7.4 การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
                    3.7.5 อนิวริซึม (Aneurism) ของหลอดเลือดใหญ  
                    3.7.6 หลอดเลือดดําขอดท่ีขาหรือแขน  ซึ่งเปนมากจนเห็นไดชัด  
           3.7.7 โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางถาวรและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต 
                 3.7.8 หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
                 3.7.9 โรคกลามเนื้อหัวใจชนิดท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจอันตราย 
                 3.7.10 หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง 
                 3.7.11 หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจอันตราย 
                 3.7.12 โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต 
                 3.7.13 ภาวะมามโต (Hypersplenism) ท่ีรักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 
     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) ท่ีไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย 
                    3.8.5 มีน้ําหรือมีหนอง หรือลมในชองเยื่อหุมปอด  
                    3.8.6 หลอดลมอักเสบ ซึ่งกําลังปรากฏอาการฟงไดชัดเจน  
         3.8.7 โรคทางปอดท่ีมีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทํางานของระบบทางเดิน
หายใจโดยตรวจสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume in One Second และ หรือ Forced 
Vital Capacity ตํ่ากวารอยละ 60 ของคามาตรฐานตามเกณฑ 
           3.8.8 โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจดวยคล่ืนเสียงถ่ีสูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด 
          3.8.9 โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ท่ีตรวจวินิจฉัยไดโดยภาพถายรังสีทรวงอก หรือ 
เอ็กซเรยคอมพิวเตอรปอด 
           3.8.10 โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยดวยการ
ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 
              3.9 ระบบทางเดินอาหาร  
                    3.9.1 ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
                    3.9.2 ฝท่ีตับ (Abscess of liver) 
              *     3.9.3 ดีซาน (Jaundice) 
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              *      3.9.4 ริดสีดวงทวารหนักท่ีเห็นชัดเจน 
              *      3.9.5 ฝคัณฑสูตร (Perianal abscess) 
              *      3.9.6 ไสเล่ือน 

    3.10 โรคของระบบปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ รวมท้ังกามโรค 
                      3.10.1 ไต อักเสบเรื้อรัง 
                      3.10.2 ไตพองเปนถุงน้ํา (Hydronephrosis or polycystic kidney)  
                      3.10.3 ไตพองเปนถุงหนอง 
                      3.10.4 นิ่วในไต จนทําใหไตเส่ือมสมรรถภาพอยางถาวร (Renal calculus with 
permanent impairment or renal function) 
                      3.10.5 กลอนน้ํา (Hydrocele) 
                      3.10.6 หลอดเลือดดําขอดท่ีถุงอัณฑะ (Varicocele) 
                      3.10.7 กระเทย (Hermaphrodism) 
                      3.10.8 กามโรคท่ีปรากฏอาการอยางหนึ่งอยางใด 
                  3.10.9 กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
                  3.10.10 ไตวายเรื้อรัง 
                  3.10.11 ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney) 
      3.11 โรคทางประสาทวิทยา และ โรคทางจิตเวช 
                      3.11.1 โรคจิต (Psychosis) 
                      3.11.2 โรคทางจิตเวช 
                      (ก) โรคจิตท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
                                   1) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
                                   2 )  โ ร ค จิ ต ก ลุ ม ห ล ง ผิ ด  (Resistant Delusional Disorder, Induced 
Delusional Disorder) 
                                   3) โรคสคิชโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective Disorder) 
                                   4) โรค จิต ท่ี เกิ ดจาก โรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 
Damage and Dysfunction) 
                                   5) โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
                        (ข) โรคอารมณแปรปรวนท่ีมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
                                   1) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode , Bipolar Affective Disorder) 
                                    2) โรคอารมณแปรปรวนท่ีเกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder , 
due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder) 
                                   3 ) โ ร ค อ าร ม ณ แ ป ร ป ร ว น อื่ น  ๆ  (Other Mood (Affective)Disorder , 
Unspecified Mood Disorder) 
                                  4) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder , Recurrent Depressive Disorder) 
                             (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
                                  1) จิตเจริญลาชาท่ีมีระดับเชาวปญญา 70 หรือตํ่ากวา (Mental Retardation) 
                                  2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา 
(Pervasive Developmental Disorder) 
            3.11.3 อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือ เทาชนิดถาวร 
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                    3.11.4 โรคลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีทําใหมีอาการชัก (Seizures) 
                      3.11.5 ปญญาออน (Mental deficiency) 
                     3.11.6 ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
                    3.11.7 จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาวปญญา 69 หรือตํ่ากวานั้น 
                    3.11.8 สมองเส่ือม (Dementia) 
                    3.11.9 โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีทําใหเกิดความผิดปกติอยางมากใน
การเคล่ือนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร 
                    3.11.10 กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis) 

     3.12 ระบบตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
               *      3.12.1 โรคคอพอก (Simple goiter) 
                      3.12.2 ธัยโรทอกธิโคซิส  
                      3.12.3  มิกซิเดมา (Myxedema) 
                      3.12.4 เบาหวาน (Diabetes mellitus) 
                      3.12.5 ภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหมายของรางกาย (BodyMass Index) ต้ังแต 
35 กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป 
                  3.12.6 ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
                3.12.7 ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 
                  3.12.8 ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 
                  3.12.9 ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร 
                  3.12.10 โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหารดุลสารน้ําอีเล็ก
โทรลัยทและกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย     
               3.13 โรคของเลือดและอวัยวะกอกําเนิดเลือด (Disease of blood and Blood forming organ) 
ผิดปกติอยางถาวร และอาจเปนอันตราย  
               3.14 โรคติดเช้ือหรือโรคเกิดจากปาราสิต (Infectious and Parasitic disease)  
                      3.14.1 โรคเรื้อน  
                      3.14.2 โรคเทาชางท่ีปรากฏอาการ 
                      3.14.3 วัณโรคของอวัยวะอื่น 
              *       3.14.4 โรคคุดทะราด หรือรองพื้น (Yaws) 
                      3.14.5 โรคติดตออันตราย  
                  3.14.6 โรคติดเช้ือเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายได 
               3.15 เนื้องอก  
                      3.15.1 เนื้องอกไมราย (Benign neophasm) ท่ีมีขนาดใหญ  
                      3.15.2 เนื้องอกราย (Malignant neoplasm) ไมวาจะเปนแกอวัยวะใด  
               3.16 โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษ 
               3.17 โรคหรือความพิการใด ๆ ซึ่งมิไดระบุไว แตคณะกรรมการแพทยเห็นวาไมสมควรรับเปน
นักเรียนดุริยางคทหารบก 
               3.18 โรคเอดส    

    3.19 ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด (Gender Identity Disorder) 
         3.20 โรคอื่นๆ 
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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 โรคลูปสอิริธิมาโตซัสท่ัวรางกาย (Systemic Lupus Eeythematosus) 
                  3.20.6 กายแข็งท่ัวรางกาย (Systemic Sclerosis) 
  
 หมายเหตุ  *  ถาตรวจพบหลังเขาเปนนักเรียนดุริยางคแลวสงไปรับการรักษาโดยไมตองปลด 
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ผนวก ข 
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
บุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนดุริยางค 

 

ทาดันพื้น ( 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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ทาลุก-น่ัง ( 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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วิ่ง 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 
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ 

ท่ี...............................................                            ช่ือหนวย......................................................................... 
     วันท่ี..................เดือน................................พ.ศ......................... 

เรื่อง การรับรองการปฏิบัติราชการ 

เรียน ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก 

                      ดวย...........................................................................ประเภท.................................................. 
สังกัด...................................................มีภูมลํิาเนาอยูบานเลขท่ี..........................................หมูท่ี........................... 
ถนน...............................ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด......................................... 
ไดยื่นคํารองขอใหตรวจสอบประวัติกับขอใหรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณของ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
จึงขอรับรองวา.....................................................ไดเคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณ ดังนี้ 
                      1. ............................................................................................................................................. 
                      2. ............................................................................................................................................. 
                      3. ............................................................................................................................................. 
กับไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนเกียรติคือ 
                      1. ............................................................................................................................................. 
                      2. ............................................................................................................................................. 
                      3. ............................................................................................................................................. 
 
 
 
รับรองถูกตอง     (ลงช่ือ)............................................................................. 
(ลงช่ือ)................................................................ ตําแหนง........................................................................... 
              เจาหนาท่ีตรวจสอบประวัติ 
 
 
หมายเหตุ หนังสือรับรองนี้ขอไดท่ี 
  1. หนวยตนสังกัดของขาราชการผูนั้น 
  2. กรมสารบรรณทหารบก 
  3. กองเสมียนตรา กรมกําลังพล กองทัพเรือ 
  4. กองบริการกําลังพล กรมกําลังพล กองทัพอากาศ 
  5. กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
  6. แผนกประวัติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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กําหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนดุริยางคทหารบก  
ประจําปการศึกษา 2560 

 

ลําดับ รายการปฏิบัติ วัน/เดือน/ป สถานที ่ หมายเหตุ 

1 
ประกาศประชาสัมพันธและจําหนาย
ระเบียบการรับสมคัร 

3 ต.ค. 59 – 10 ก.พ. 60 อินเทอรเน็ต/รร.ดย.ทบ. 
 

2 รับสมัครผาน WEBSITE 2 ม.ค. – 10 ก.พ. 60 อินเทอรเน็ต/รร.ดย.ทบ. 
 

3 ผูสมัครชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย 2 ม.ค. – 11 ก.พ. 60 ธนาคารกรุงไทย 
  

  

4 
ประกาศรายชื่อและวันเวลาผูมีสิทธ์ิ 
ทดสอบความสามารถทางดนตรี 

20 ก.พ. 60 อินเทอรเน็ต/รร.ดย.ทบ. 
  

  

5 ทดสอบความสามารถทางดนตรี 
 

27 ก.พ. – 3  มี.ค. 60 
 

รร.ดย.ทบ. 
 

6 
ประกาศผลสอบทดสอบความสามารถ 
ทางดนตร ี

7  มี.ค. 60 อินเทอรเน็ต/รร.ดย.ทบ. 
  

  

7 สอบภาควิชาการ 9  มี.ค. 60 รร.ดย.ทบ.   

8 ประกาศผลสอบภาควิชาการ 11  มี.ค. 60 อินเทอรเน็ต/รร.ดย.ทบ. 
  

  

9 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย 15  มี.ค. 60 
รร.ดย.ทบ.   

สนามกีฬากองทัพบก   

10 ตรวจรางกาย 16  มี.ค. 60 
รร.ดย.ทบ.   

รพ.รร.๖   

11 สอบสัมภาษณ 27 - 30 มี.ค. 60 รร.ดย.ทบ. 
 

12 ประกาศผลรอบสุดทาย 4 เม.ย. 60 อินเทอรเน็ต/รร.ดย.ทบ. 
 

13 
บุคคลทําสัญญาเขาเปน 
นักเรียนดุริยางคทหารบก 

7 เม.ย. 60 รร.ดย.ทบ.  

  

14 
บุคคลอะไหลทําสัญญาเขาเปน 
นักเรียนดุริยางคทหารบก 

10 เม.ย. 60 รร.ดย.ทบ.  

  

15 เปดการศึกษา 1 พ.ค. 60 รร.ดย.ทบ. 
 

 




	Cover
	NewStdAm2016
	Back

