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ค าเตือน 
 อย่ าหลงเชื่ อบุคคลใดก็ตาม ท่ีแอบอ้ างว่ าสามารถช่ วยเหลือให้ ท่านเข้ า เป็น                
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้ โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม การท่ีจะสอบผ่านหรือไม่นั้น  

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

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

รับรองตนเองว่ า เป็นผู้ มี คุณสมบัติ ตรงตามประกาศ            
รับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง หากมีข้อผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัคร หรือในกรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิ และเอกสารอื่น ๆ ที่ผู้สมัครน ามายื่นแสดงเอกสาร
หลักฐานต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในภายหลัง พบว่า
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้สมัครได้น ามายื่นแสดงไว้ใน
ขั้นตอนการรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบครั้งนี้ มาต้ังแต่ต้น และจะถูกตัดสิทธ์ิทันที  
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   - ผนวก ซ. รายละเอียดรูปแบบเครื่องดนตรี   ๒๖ 
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๑. ความมุ่งหมาย 
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่อ านวยการฝึกหัดศึกษา และอบรมบุคคล
ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาสามัญ วิชาการดุริยางค์ และวิชาทหาร เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทุกอย่างที่จ าเป็นส าหรับการเป็นข้าราชการทหาร ประจ ากองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  
๒. ประเภทนักเรียน 
 “นักเรียนดุริยางค์” 
 ๒.๑ ผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยปกติเมื่ออยู่ในกิจการของ
ทหารเรือเรียกว่า “นักเรียนดุริยางค์ (นดย.)” แต่ในการสนทนากับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานนอกกองทัพเรือ 
เรียกว่า “นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ” 
 ๒.๒ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือทั้งชายและหญิงเป็นนักเรียนประจ าโรงเรียน คือ ต้องพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนและ
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ   
 ๒.๓ ในระหว่างการศึกษา นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือจะได้รับเครื่องแบบนักเรียนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ 
และได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ในอัตราที่ทางราชการก าหนด ซึ่งถือเป็นทุนการศึกษาท่ีทางราชการมอบให้ 
 ๒.๔ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในระหว่างการศึกษาที่ต้องจัดหาด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องใช้
ส่วนตัว ค่าสอบมาตรฐานวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 ๒.๕ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม (ปวช.) 
ของโรงเรียนแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี และได้รับเงินเดือนและสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการก าหนดให้ 
 ๒.๖ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ไม่แยกพรรค - เหล่า แต่เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้ว 
จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนักดนตรีหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายดุริยางค์ของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือตามความเหมาะสม
ของความรู้และความสามารถจากผลการศึกษา หรือตามความจ าเป็นของทางราชการ 
๓. หลักสูตรการศึกษา 
 ๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้นการศึกษา (ชั้นปีที่ ๑/ปวช.๑ ชั้นปีที่ ๒/ปวช.๒ ชั้นปีที่ ๓/ปวช.๓) 
แต่ละชั้นปีการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี โดยแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา (ภาคต้น และ 
ภาคปลาย) 
 ๓.๒ โรงเรียนดุริยางค ์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดการศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
โดยศึกษาในวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ วิชาการดุริยางค์ ภาคทฤษฎีดนตรี และภาคปฏิบัติเครื่องมือดนตรี 
  ๓.๒.๒ วิชาทหารที่จ าเป็นแก่การเป็นทหารเรือ 
  ๓.๒.๓ วิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสายอาชีวศึกษา 
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ดังนี้ 

ระเบียบการท่ัวไป 
วิธีสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
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 ๔.๑ เป็นชายหรือหญิง โสด อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่างวันที ่๑ มกราคม ๒๕๔๖ 
- วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙) สัดส่วนของร่างกาย ค่าส่วนสูงและน้ าหนักจะต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ มาตรฐานสัดส่วน
ร่างกายใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑ์ที่กรมแพทย์ทหารเรือก าหนด 
 

อายุ (ปี) 
ชาย หญิง 

ส่วนสูง (ซม.) น้ าหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) น้ าหนัก (กก.) 
๑๕ ๑๕๕ ๔๐ ๑๕๐ ๓๙ 
๑๖ ๑๕๘ ๔๔ ๑๕๑ ๔๐ 
๑๗ ๑๖๐ ๔๖ ๑๕๒ ๔๑ 
๑๘ ๑๖๒ ๔๘ ๑๕๓ ๔๒ 

  

  ๔.๒ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผลการเรียน
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ทราบผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมปลาย ให้ผู้สมัคร
ใช้ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมต้น มาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
รวมเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางดนตรี ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ โดยสามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ในระดับมาตรฐานสากล หรือสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ตามที่โรงเรียนดุริยางค์   
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ก าหนด 
 ๔.๓ มีสัญชาติไทย บิดา – มารดา ผู้ให้ก าเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้ 
 ๔.๔ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ส่วนประกอบของร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ไม่ขัดต่อการเป็นนักดนตรี 
รวมทั้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และ     
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับที่ ๗๖ พ.ศ.๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติ        
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗    
  ๔.๔.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นตาแล้วการมองเห็นยังอยู่ ในระดับ  
ต่ ากว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
  ๔.๔.๒ สายตาไม่ปกติ คือ เม่ือรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือ 
ต่ ากว่าทั้งสองข้าง 
  ๔.๔.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง 
  ๔.๔.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
  ๔.๔.๕ ต้อหิน (Glaucoma) 
  ๔.๔.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy) 
  ๔.๔.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง  
  ๔.๔.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท างานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial never 3rd ,4th ,6th ,) 
 ๔.๕ โรคหรือความผิดปกติของหู 
   ๔.๕.๑ หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาทีหรือ        
เกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง 
   ๔.๕.๒ หชูั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
  ๔.๕.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 
 ๔.๖ โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
  ๔.๖.๑ หวัใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
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  ๔.๖.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
  ๔.๖.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
  ๔.๖.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจเป็นอันตราย 
  ๔.๖.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
  ๔.๖.๖ หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 
 ๔.๗ โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
  ๔.๗.๑ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
   ๔.๗.๒ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 
 ๔.๘ โรคของระบบหายใจ 
   ๔.๘.๑ โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย 
   ๔.๘.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท างานของระบบทางเดินหายใจ  
โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ,หรือ Forced Vital Capacity 
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์   
   ๔.๘.๓ โรคความดันเลือดในปอดสงู (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
   ๔.๘.๔ โรคถุงน้ าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือ เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
  ๔.๘.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจการนอนหลับ 
(Polysomnography) 
 ๔.๙ โรคของระบบปัสสาวะ 
   ๔.๙.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง 
   ๔.๙.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
   ๔.๙.๓ ไตวายเรื้อรัง 
   ๔.๙.๔ ไตพองเป็นถุงน้ าแต่ก าเนิด (Polycystis Kidney)  
 ๔.๑๐ โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
  ๔.๑๐.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
   ๔.๑๐.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
  ๔.๑๐.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)  
 ๔.๑๑ แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้  
  ๔.๑๑.๑ แขน ขา มือ หรือ เท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 
  ๔.๑๑.๒ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
  ๔.๑๑.๓ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
  ๔.๑๑.๔ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
  ๔.๑๑.๕ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
  ๔.๑๑.๖ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
  ๔.๑๑.๗ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
  ๔.๑๑.๘ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
   ๔.๑๑.๙ คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
   ๔.๑๑.๑๐ กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
   ๔.๑๑.๑๑ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด
ใช้การไม่ได ้
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 ๔.๑๒ โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
  ๔.๑๒.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๔.๑๒.๒ ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ท างานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๔.๑๒.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
   ๔.๑๒.๔ เบาหวาน 
   ๔.๑๒.๕ ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัม
ต่อตารางเมตรขึ้นไป  
  ๔.๑๒.๖ โรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลสารน้ าอีเล็กโทรลัยท์และ
กรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 
  ๔.๑๒.๗ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
 ๔.๑๓ โรคติดเชื้อ 
   ๔.๑๓.๑ โรคเรื้อน 
   ๔.๑๓.๒ โรคเท้าช้าง 
   ๔.๑๓.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 ๔.๑๔ โรคทางประสาทวิทยา 
   ๔.๑๔.๑ จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่ ากว่านั้น 
   ๔.๑๔.๒ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
   ๔.๑๔.๓ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
   ๔.๑๔.๔ อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร 
   ๔.๑๔.๕ สมองเสื่อม (Dementia) 
   ๔.๑๔.๖ โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ท าให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหว
ของแขนหรือขาอย่างถาวร 
   ๔.๑๔.๗ กล้ามเนื้อหมดก าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 
 ๔.๑๕ โรคทางจิตเวช 
   ๔.๑๕.๑ โรคจิตที่มีอาการอย่างรุนแรง หรือเรื้อรัง 
   ๔.๑๕.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
   ๔.๑๕.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant delusional disorder, Induced delusional disorder) 
   ๔.๑๕.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective disorder) 
   ๔.๑๕.๑.๔ โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental disorder due to brain Damage and 
Dysfunction) 
   ๔.๑๕.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified nonorganic psychosis) 
  ๔.๑๕.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง 
    ๔.๑๕.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 
    ๔.๑๕.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to 
brain Damage and Dysfunction to Physical disorder) 
    ๔.๑๕.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืน ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified 
MoodDisorder) 
    ๔.๑๕.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder) 
  ๔.๑๕.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
   ๔.๑๕.๓.๑ จิตเจริญลา่ช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่ ากว่านั้น (Mental Retardation) 
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    ๔.๑๕.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive 
Development) 
 ๔.๑๖ โรคอ่ืน ๆ 
   ๔.๑๖.๑ กะเทย (Hermaphrodism) 
   ๔.๑๖.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
   ๔.๑๖.๓ ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 
   ๔.๑๖.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
   ๔.๑๖.๕ คนเผือก (Albino) 
   ๔.๑๖.๖ โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
   ๔.๑๖.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
   ๔.๑๖.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ จมูกโหว่ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
   ๔.๑๖.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis&Congenital 
Ichthyosiform Erytkroderma) 
 ๔.๑๗ ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองแล้ว 
 ๔.๑๘ มีอัธยาศัยและความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
 ๔.๑๙ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 ๔.๒๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะ
ฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 ๔.๒๑ ไม่เป็นผู้ถูกปลดหรือไล่ออกจากโรงเรียนหรือหน้าที่ราชการใด ๆ เพราะมีความผิด 
 ๔.๒๒ เป็นผู้มีบุคลิกภาพและหน้าตาดี มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็นทหารและนักดนตรี 
ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือความผิดปกติที่กองทัพเรือก าหนด ดังนี้ ฟันไม่หัก ไม่เหยิน ไม่เสีย 
ไม่บิ่น ริมฝีปากไม่เบี้ยว ไม่แหว่ง นิ้วมือและแขนจะต้องมีสมรรถภาพ ในการ ใช้นิ้วได้ดี คือ นิ้วไม่โก่ง ไม่หงิก ไม่งอ 
ไม่สั้นจนเกินไป แขนไม่คอก ไม่โก่งงอ จมูกไม่แฟบ สันจมูกไม่หัก ไม่แหว่ง ไม่บี้ ไม่เป็นโรคอ้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง และติดสารเสพติด มีก าลังปอดดีพอสมควรส าหรับใช้ในการเป็นนักดนตรี ซึ่งเล่นเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องลม และการขับร้อง แขนและขาไม่โก่งงอ ไม่สั้นข้างยาวข้าง หรือมีแผลเป็น จนมองดูน่าเกลียด ส่วนร่างกาย
ตามผิวหนังจะต้องไม่มีรอยสัก ไม่เจาะหู หรือเป็นโรคผิวหนัง และไม่มีแผลเป็นจนมองดูน่าเกลียด 
  ๔.๒๓ ผูช้ายและผู้หญิงจะต้องไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ (ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด) 
๕. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร  
 ผู้สมคัรเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ต้องด าเนินการกรอกใบสมัคร และอัพโหลดเอกสารในการสมัครทางเว็บไซต์ 
www.rtnsm.com ตั้งแต่วันที่สมัคร จนถึง วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๕.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร 
 ๕.๒ ทะเบียนบ้านผู้สมัคร 
 ๕.๓ รูปถ่ายผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน  
 ๕.๔ ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) ซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้ท าการดาวน์โหลด
เอกสารใบรับรองตามผนวก ง. ในระเบียบการรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ 
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้ทางโรงเรียนรับรองพร้อมประทับตรา 
 ๕.๕ หลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพ่ิม ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพ่ิม รายละเอียด 
ตามข้อ ๖.๙ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครยื่นเป็นเท็จ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะตัดสิทธิ์
การสอบคัดเลือกทันที 



 

๑๐ 
  

๖. หลักฐานในการท าสัญญา ส าหรับผู้สมัครผ่านการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๖.๑ สูติบัตรฉบับจริงของผู้สมัคร 
 ๖.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของผู้สมัคร  
 ๖.๓ ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) ที่มีผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ หรือเทียบเท่า และกรณีที่
ยังไม่ทราบผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้สมัครต้องมีใบรับรองผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เทอมต้น 
(ใช้ผลการเรียน ๕ เทอม) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากทางโรงเรียนของผู้สมัคร และส่งเอกสารหลักฐาน      
การส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ      
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันที่จบการศึกษา 
 ๖.๔ รูปถ่ายผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. จ านวน ๘ รูป 
 ๖.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร และของบิดา - มารดา ผู้ให้ก าเนิด ทั้งนี้จะอยู่ในฉบับเดียวกันหรือ
แยกกันก็ได้ แต่จะต้องแสดงสัญชาติของผู้สมัคร บิดา - มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้สมัครอยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน
ที่น ามาด้วย เพ่ือตรวจสอบว่าบิดา - มารดา ของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดในช่องบิดา - มารดา ผู้ให้ก าเนิด 
และปู่ ย่า ตา ยาย ต้องเป็นไทย ในกรณีท่ีสัญชาติ ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่ใช่ไทย ต้องน าหลักฐานที่แสดงว่าบิดา - มารดา 
เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด หรือเกิดในประเทศไทย มาแสดงด้วยจึงจะสมบูรณ์ เช่น สูติบัตรของบิดา – มารดา 
ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืนจะต้องน าทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ผู้ให้ก าเนิดของผู้สมัครมาแสดง
และส าเนาทะเบียนบ้านนั้นจะต้องมีรายการเช่นเดียวกับ ข้อ ๖.๕ ชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครและบิดา - มารดาของ
ผู้สมัคร จะต้องใช้ตัวสะกด การันต์ และ วัน เดือน ปี เกิด ในเอกสารทุกอย่างจะต้องตรงกันทุกฉบับ  
 ๖.๖ ในกรณีท่ีบิดา - มารดา ของผู้สมัครคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม หรือถึงแก่กรรมทั้ง ๒ คน จะต้องน าใบมรณบัตร 
ซึ่งมีรายการแสดงสัญชาติของบิดาและมารดา ผู้ถึงแก่กรรมที่เป็นไทย หรือหลักฐานจากอ าเภอรับรองว่าผู้ถึงแก่กรรมนั้น 
เกิดในประเทศไทยมาแสดงด้วย ถ้ายังมีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน จะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านนั้นมาแสดงก็ได้ 
(เพ่ือตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครที่ถึงแก่กรรมมีสัญชาติไทย)  
 ๖.๗ ใบทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ฉบับจริง ของบิดา - มารดา  
 ๖.๘ ในกรณีที่ บิดา - มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรสแล้วแต่มารดาของผู้สมัครมิได้เปลี่ยน
มาใช้นามสกุลของบิดา หรือจดทะเบียนการหย่า ให้ใช้หนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรมาแสดงแทนหรือหลักฐาน 
มาแสดงว่าเป็นบิดาและมารดาที่แท้จริงของตน 
 ๖.๙ หลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม  
  ๖.๙.๑ หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระท าหน้าที่ในระหว่าง
ที่มีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่าง ที่มีพระราชโองการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ เป็นบุตรของ   
ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือบัตรผ่านศึก ชั้น ๒ – ๔ 
(ตามผนวก ก.) จะได้รับคะแนนเพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด 
  ๖.๙.๒ หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึง
ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บ      
ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบ าเหน็จ บ านาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือได้รับเงิน
ค่าท าขวัญตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วย คนงาน หรือเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ 
หรือเหรียญกล้าหาญ หรือบัตรผ่านศึกชั้น ๑ (ตามผนวก ก.) จะได้รับคะแนนเพ่ิม ๑๐ ใน ๑๐๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด 
        ๖.๙.๓ หลักฐานแสดงว่าบิดาและมารดาของผู้สมัครเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน 
ทั้งประจ าการและนอกประจ าการ โดยมีเอกสารรับรองและผู้ที่ออกเอกสารรับรองนี้ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
มีต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน ขึ้นไป  



 

๑๑ 
  

  ๖.๙.๔ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเพ่ิมรวม ๒ รายการ ให้ถือคะแนนสูงสุดเพียง ๑ รายการ เป็นหลกั 
  ๖.๙.๕ การเพ่ิมคะแนนพิเศษตามข้อ ๖.๙.๑ และ ๖.๙.๒ ให้เพ่ิมคะแนนพิเศษ หลังจากผ่านการสอบ
ความถนัดทางดนตรีแล้ว  
 ๖.๑๐ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น จะต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ในวันที่ท าสัญญา วันศุกร์ที่       
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และในกรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครน ามายื่นแสดงเอกสาร
หลักฐานต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกในภายหลัง พบว่าไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้สมัครได้น ามายื่นแสดงไว้   
ในขั้นตอนการรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะถูกตัดสิทธิ์ทันที  
๗. สถานที่รับสมัคร 
 รับสมัครทาง Internet ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com เพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันศุกร์ที่  ๑ ถึง                   
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถขอค าแนะน าเพ่ิมเติมได้ที่             
โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๔๖๕๓ ๒๗๘๖ 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน 
๘. วิธีการสมัคร 
 ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร 
 ๘.๑ การสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น 
  ๘.๑.๑ ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com กดปุ่ม “สมัครสอบ” 
  ๘.๑.๒ กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่ก าหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมอัพโหลดเอกสาร ตามที่ก าหนด 
แล้วกดปุ่ม “ต่อไป” 
  ๘.๑.๓ หน้าจอจะปรากฏข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกลงในใบสมัคร เพ่ือให้ผู้สมัครได้ตรวจทานข้อมูลอีกครั้ง 
ก่อนที่จะยืนยันการส่งใบสมัคร 
   ๘.๑.๓.๑ ตรวจสอบการเลือกเครื่องดนตรีในการสอบคัดเลือกความถนัดทางดนตรี ตามที่ผู้สมัครเลือก 
(ผู้สมัครสามารถเลือกเครื่องดนตรีได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ไม่มีการแก้ไขเครื่องมือดนตรีในภายหลัง         
รายละเอียดรูปแบบเครื่องดนตรีตามผนวก ซ. ในระเบียบการรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์       
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔) และตกลงใจที่จะใช้เครื่องดนตรี       
รวมทั้งโน้ตเพลงที่เลือกในการสอบ 
          ๘.๑.๓.๒ ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม “แก้ไข” จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร เพ่ือให้
ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”  
  ๘.๑.๔ หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้ว จะปรากฏข้อความตอบรับว่า “ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว” 
   ๘.๑.๕ พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัคร จ านวน ๔๕๐ บาท ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึง วันจันทร์ที่         
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้หากต้องการเก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์” หรือ
ต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน กดปุ่ม “บันทึก” 
  ๘.๑.๖ น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัครไปช าระเงิน ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
(ค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ านวน ๑๕ บาท) ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึง วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนเวลา 
๒๔.๐๐ น. หากผู้สมัครไม่ได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบเอกสาร         
เลือกวันสอบความถนัดทางดนตรี และดาวน์โหลดโน้ตเพลง 
  ๘.๑.๗ ผู้สมัครสามารถเข้าระบบตรวจสอบสถานะการช าระเงิน ได้ทันที ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com 
  ๘.๑.๘ ผู้สมัครสามารถเข้าระบบตรวจสอบสถานะเอกสารการสมัครได้หลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อย
แล้วภายใน ๒ วันท าการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com หากเอกสารไม่ครบถ้วนผู้สมัครจะต้องท าการอัพโหลด
เอกสารเพิ่มเติม ภายในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 



 

๑๒ 
  

  ๘.๑.๙ เมื่อผู้สมัครได้ด าเนินการตามข้อ ๘.๑.๗ เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถท าการดาวน์โหลดโน้ตเพลง 
พร้อมเลือกวันสอบความถนัดทางดนตรี โดยจัดแบ่งตามกลุ่มเครื่องดนตรี เป็นชุด ๆ ละ ๒๐ คน รวม ๑๐๐ คน ต่อวัน 
แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องลมไม้ (Woodwind) ประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass) ประเภท
เครื่องสาย (String) ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) และประเภทเครื่องดนตรีไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับ
การตรวจเอกสารถูกต้องครบถ้วนและช าระเงินเรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๒ วันท าการ ผู้สมัครจึงจะได้รับสิทธิ์ในการเลือก        
วันสอบความถนัดทางดนตรี โดยสามารถท าการเลือกวันสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ภายใน        
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 
  ๘.๑.๑๐ คณะกรรมการจะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com และปิดประกาศ     
ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
  ๘.๑.๑๑ หลังจากผู้สมัครทราบผลการคัดเลือกตามที่ประกาศ ตามข้อ ๘.๑.๑๐ แล้ว สามารถพิมพ์            
บัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกความถนัดทางดนตรี โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ 
www.rtnsm.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
๙. การสอบคัดเลือก 
 เนื่องจากผู้ที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด   
มีความเหมาะสมในการเป็นทหารและนักดนตรี ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนดุ ริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ        
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถรองรับการฝึก และศึกษาในวิชาการดุริยางค์ วิชาสามัญ สายอาชีวะ 
และวิชาทหารได้ดี โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงจ าเป็นต้องท าการสอบคัดเลือก 
และรับตามจ านวนที่ทางราชการก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๙.๑ การคัดเลือกภาควิชาการ 
  คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ทราบผลการเรียน 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมปลาย ให้ผู้สมัครใช้ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมต้น มาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องอัพโหลด
ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) หรือหนังสือรับรอง ตามผนวก ง. ของระเบียบการรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ 
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยผู้สมัครต้องให้       
ทางโรงเรียนรับรองพร้อมประทับตรา แต่หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครยื่นเป็นเท็จ คณะกรรมการ 
สอบคัดเลือกจะตัดสิทธิ์ผู้สมัครสอบทันที 
 ๙.๒ การสอบคัดเลือกความถนัดทางดนตรี 
  คณะกรรมการจะท าการทดสอบความถนัดทางดนตรี (คะแนนรวม ๒๔๐ คะแนน) จากผู้สมัครที่ผ่าน   
การคัดเลือกภาควิชาการ ตามข้อ ๙.๑ ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ และ 
๑๙ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. ตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกวันสอบไว้ตามข้อ ๘.๑.๙ 
ดังนี้ 
  ๙.๒.๑ รายการสอบความถนัดทางดนตรี 
   ๙.๒.๑.๑ เกณฑ์การสอบประเภทเครื่องดนตรีสากล (๒๔๐ คะแนน) 
     ๙.๒.๑.๑.๑ เพลงบังคับความถนัดทางดนตรี ๒ บทเพลง คือ Standard Classic Piece 
และ Study ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานสากลระดับเกรด ๕ ตามที่โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ก าหนด (๑๐๐ คะแนน)  
     ๙.๒.๑.๑.๒ เพลงตามถนัดทางดนตรี ที่ผู้สมัครเตรียมมา ๑ บทเพลง (๒๐ คะแนน)  



 

๑๓ 
  

     ๙.๒.๑.๑.๓ Scale และ Arpeggio (๓๐ คะแนน)  
     - Scale Diatonic Major 1# - 4# และ 1b - 4b  2 Octaves 
     - Scale Harmonic Minor 1# - 4# และ 1b  - 4b  2 Octaves 
     - Chromatic Scale 2 Octaves  
    ๙.๒.๑.๑.๔ อ่านโน้ตแบบฉับพลัน Sight Reading (๓๐ คะแนน)  
    ๙.๒.๑.๑.๕ โสตประสาทและการร้อง Ear Test (๓๐ คะแนน) 
    ๙.๒.๑.๑.๖ บุคลิกภาพ Personality (๓๐ คะแนน) 
   ๙.๒.๑.๒ เกณฑ์การสอบประเภทเครื่องดนตรีไทย (๒๔๐ คะแนน) 
     ๙.๒.๑.๒.๑ เพลงบังคับความถนัดทางดนตรี ๑ บทเพลง (เพลงเดี่ยว ๗๐ คะแนน)  
     ๙.๒.๑.๒.๒ เพลงเลือก ๓ บทเพลง (เลือก ๑ บทเพลง) (๗๐ คะแนน)  
     ๙.๒.๑.๒.๓ เพลงตามถนัดทางดนตรี ที่ผู้สมัครเตรียมมา ๑ บทเพลง (๓๐ คะแนน)  
    ๙.๒.๑.๒.๔ โสตประสาทและการร้อง Ear Test (๔๐ คะแนน) 
    ๙.๒.๑.๒.๕ บุคลิกภาพ Personality (๓๐ คะแนน) 
  ๙.๒.๒ ประเภทเครื่องมือดนตรีที่ใช้ในการสอบคัดเลือก มีดังนี้ 
   ๙.๒.๒.๑ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ (Woodwind) 
    - Flute   ชาย 
    - Oboe   ชาย/หญิง  
    - Clarinet   ชาย 
    - Bassoon   ชาย 
    - Alto Saxophone  ชาย 
    - Tenor Saxophone  ชาย 
   ๙.๒.๒.๒ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass) 
    - French Horn   ชาย 
    - Trumpet   ชาย 
    - Trombone   ชาย 
    - Euphonium   ชาย 
    - Tuba   ชาย  
   ๙.๒.๒.๓ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (String) 
     - Violin ชาย/หญิง  
     - Viola ชาย/หญิง 
     - Cello ชาย/หญิง 
     - Double Bass ชาย/หญิง 
   ๙.๒.๒.๔ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) 
    - Guitar   ชาย 
    - Electric Bass   ชาย 
    - Piano   ชาย    
   ๙.๒.๒.๕ เครื่องดนตรีไทย 
    - ปี่ใน ชาย 
    - ซออู้/ซอด้วง/จะเข้  หญิง 
 



 

๑๔ 
  

 ๙.๓ การตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต 
  การตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ และได้ท าการทดสอบ   
ความถนัดทางดนตรี เรียบร้อยแล้ว รายงานตัวเพ่ือตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. หากผู้สมัครมาช้าเกิน ๓๐ นาที โดยไม่มี
เหตุอันควร ถือว่าสละสิทธิ์ในการตรวจโรค ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเตรียมเงินเป็นค่าตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต    
ชาย ๕๓๐ บาท หญิง ๖๐๐ บาท ส าหรับผลการตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต คณะกรรมการจะยึดถือตามเกณฑ์ 
ผ่าน/ไม่ผ่าน จากผลการตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิตของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่กรมแพทย์ทหารเรือได้แต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ท าการตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิตส าหรับการสอบครั้งนี้ เท่านั้น  
 ๙.๔ การสอบพลศึกษา 
  การสอบพลศึกษา ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ท าการทดสอบความถนัดทางดนตรีและ    
ท าการตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต เรียบร้อยแล้ว รายงานตัว ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ    
ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพ่ือท าการสอบพลศึกษา ณ สนามกีฬาฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ดังนี้ 
  ๙.๔.๑ วิ่ง/จับเวลา ชาย ๘๐๐ เมตร หญิง ๔๐๐ เมตร (๕ คะแนน)   
  ๙.๔.๒ ว่ายน้ า/จับเวลา ชาย ๕๐ เมตร หญิง ๒๕ เมตร (๕ คะแนน)  
  

  ผู้สอบจะต้องมาท าการการตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต และสอบพลศึกษา ตามวัน – เวลา และสถานที่ 
ที่ก าหนดให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ในการสอบคัดเลือก 
๑๐. ระเบียบในการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๑ หมายเลขประจ าตัวสอบ ผู้สมัครต้องจ าหมายเลขประจ าตัวสอบของตนเองไว้เสมอ ซึ่งปรากฏอยู่     
ในบัตรประจ าตัวสอบ สามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบคัดเลือกความถนัดทางดนตรี โดยกรอกข้อมูล  และ
รายละเอียดต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และ ต้องน า
บัตรประจ าตัวสอบพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยในวันสอบ เพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบ    
ให้ถูกต้องตรงกัน 
  ๑๐.๒ สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกความถนัดทางดนตรี และการสอบพลศึกษา ณ โรงเรียนดุริยางค์      
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  
  ๑๐.๓ การเข้าห้องสอบ ในวันสอบให้ผู้สมัครไปถึงสถานที่สอบตรงตามเวลาที่ได้นัดหมายและให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑๐.๓.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกแถว ให้ผู้สมัครเข้าแถวเรียงล าดับหมายเลขและแสดงบัตรประจ าตัวสอบ
พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อพร้อมคณะกรรมการจะเรียกสอบทีละคน ผู้ที่ไม่มาตามก าหนด
นัดหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์  
  ๑๐.๓.๒ ผู้สมัครสามารถน าเครื่องมือดนตรีของตนเองมาสอบ หรือแจ้งความประสงค์ขอยืมเครื่องดนตรี 
โดยผู้สมัครต้องแจ้งความประสงค์ในวันที่เลือกวันสอบความถนัดทางดนตรี ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com 
  ๑๐.๓.๓ เมื่อเขา้สอบแล้ว ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกสั่ง โดยเริ่มสอบดังนี้ 
    ๑๐.๓.๓.๑ ประเภทเครื่องดนตรีสากล 
      ๑๐.๓.๓.๑.๑ เพลงบังคับความถนัดทางดนตรี ๒ บทเพลง คือ Standard 
Classic Piece และ Study  
      ๑๐.๓.๓.๑.๒ เพลงตามถนัดทางดนตรี ที่ผู้สมัครเตรียมมา ๑ บทเพลง 
      ๑๐.๓.๓.๑.๓ Scale และ Arpeggio  
      - Scale Diatonic Major 1# - 4# และ 1b - 4b  2 Octaves 
      - Scale Harmonic Minor 1# - 4# และ 1b  - 4b  2 Octaves 
      - Chromatic Scale 2 Octaves  



 

๑๕ 
  

     ๑๐.๓.๓.๑.๔ อ่านโน้ตแบบฉับพลัน Sight Reading  
     ๑๐.๓.๓.๑.๕ โสตประสาทและการร้อง Ear Test  
     ๑๐.๓.๓.๑.๖ บุคลิกภาพ Personality  
   ๑๐.๓.๓.๒ เกณฑ์การสอบประเภทเครื่องดนตรีไทย (๒๔๐ คะแนน) 
     ๑๐.๓.๓.๒.๑ เพลงบังคับความถนัดทางดนตรี ๑ บทเพลง  
     ๑๐.๓.๓.๒.๒ เพลงเลือก ๑ บทเพลง  
     ๑๐.๓.๓.๒.๓ เพลงตามถนัดทางดนตรี ที่ผู้สมัครเตรียมมา ๑ บทเพลง  
    ๑๐.๓.๓.๒.๔ โสตประสาทและการร้อง Ear Test  
    ๑๐.๓.๓.๒.๕ บุคลิกภาพ Personality  
 ผู้สมัครสามารถเลือกหัวข้อสอบที่ถนัดสอบก่อนได้ โดยคณะกรรมการฯ จะบันทึก VDO ตลอดการสอบ 
๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ๑๑.๑ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com และปิดประกาศ ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ที่สอบผ่านได้รับการคัดเลือกตัวจริงพร้อมผู้ค้ าประกันต้องมารายงานตัว  
เพ่ือท าสัญญา ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยเตรียมเงินมาช าระในวันท าสัญญา จ านวน ๒๑,๒๕๐ บาท ในกรณีที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครน ามายื่นแสดงเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการในภายหลัง พบว่า   
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้สมัคร ได้น ามายื่นแสดงไว้ในขั้นตอนการรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะถูกตัดสิทธิ์ทันที หรือหากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก แล้วไม่มาท าสัญญา
และมอบตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และคณะกรรมการจะเรียกตัวส ารองตามล าดับเข้าท าสัญญา
และมอบตัวเข้ารับการศึกษาแทนทันที 
 ๑๑.๒ ผลการตัดสินการคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
๑๒. การท าสัญญา 
 ๑๒.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ต้องมาท าสัญญาด้วยตนเอง  ในการยินยอม  
รับข้อเสนอท าสัญญาของทางราชการ พร้อมทั้งน าผู้ปกครองมาให้ค ายินยอมและผู้ค้ าประกันมาท าสัญญา             
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
 ๑๒.๒  คุณสมบัติของผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน 
  ๑๒.๒.๑ ผู้ปกครองคือบิดาหรือมารดาของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้สมัคร 
โดยค าสั่ง หรือโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ซึ่งถึงแก่กรรมภายหลัง 
  ๑๒.๒.๒ ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรประจ าการ หรือข้าราชการพลเรือน 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป อายุไม่เกิน ๕๐ ปี ผู้ค้ าประกันที่มิได้รับราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมให้น าหนังสือ
รับรองการรับราชการจากต้นสังกัดของตนเองมาแสดง  
  ๑๒.๒.๓ ผู้ค้ าประกันจะต้องน าภรรยาหรือสามีมาลงนามยินยอมในใบสัญญาค้ าประกันในวันที่         
ท าสัญญาต่อเจ้าหน้าที่ในวันนั้นด้วย ในกรณีที่เป็นโสด ให้ท าหนังสือรับรองการเป็นโสดและรับรองเงินเดือน      
จากต้นสังกัดมาแสดงด้วย 
  ๑๒.๒.๔ พระภิกษุ จะเป็นผู้ค้ าประกันไม่ได้ 
  ๑๒.๒.๕ ผู้ปกครอง ผู้ค้ าประกัน พร้อมทั้งคู่สมรส จะต้องน าบัตรประจ าตัว หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส และส าเนาทะเบียนบ้านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญาด้วย 
  ๑๒.๒.๖ ผู้สมัครพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ต ารวจ จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๑๒.๒.๗ ผู้สอบผ่านต้องน าเงินมาช าระในวันท าสัญญา รวม ๒๑,๒๕๐ บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 



 

๑๖ 
  

    ๑๒.๒.๗.๑ ค่าประกันของเสียหาย                     ๑,๐๐๐ บาท  
    ๑๒.๒.๗.๒ ค่าของใช้ส่วนตัวและชุดเครื่องแบบต่างๆ ของ นดย.         ๑๕,๕๐๐ บาท 
    ๑๒.๒.๗.๓ ค่าต าราและอุปกรณ์การเรียน               ๓,๐๐๐ บาท  
    ๑๒.๒.๗.๔ ค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพื้นฐานวิชาดนตรีก่อนเปิดเรียน ๑,๐๐๐ บาท 
    ๑๒.๒.๗.๕ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ        ๓๐๐ บาท 
    ๑๒.๒.๗.๖ ค่าอากรแสตมป์                                                                 ๔๐ บาท 
    ๑๒.๒.๗.๗ ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม                                                      ๔๑๐ บาท 
  ทั้งนี้ เงินจ านวน ๒๑,๒๕๐ บาท ที่ผู้สอบผ่านการคัดเลือกช าระในวันท าสัญญา โรงเรียนดุริยางค์ 
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินดังกล่าวในทุกกรณี        
๑๓. ก าหนดการนัดหมาย  
       ๑๓.๑ ในวันประกาศผลก็ดี ในการท าสัญญาก็ดี หรือก าหนดนัดหมายเพ่ิมเติมเพ่ือการใด ๆ ก็ดี ผู้ที่ไม่มา   
ตามก าหนดนัดหมายหรือไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารเรือ คณะกรรมการจะเรียกตัวส ารองตามล าดับเข้าท าสัญญา และมอบตัวเข้ารับการศึกษาแทนทันที 
 ๑๓.๒ การแต่งตั้งให้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ     
จะด าเนินการรวบรวมรายชื่อตามล าดับของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว เสนอตามล าดับชั้น   
ไปจนถึงกองทัพเรือ เพ่ือขออนุมัติรับเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และผู้มีรายชื่อเหล่านี้จะมีสิทธิ์เป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารเรือโดยสมบูรณ์ ในวันที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือ เป็นต้นไป โดยเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) 
๑๔. การพ้นจากฐานะนักเรียน 
     ในระหว่างที่เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้นับเป็นเหตุ   
ที่ท าให้ต้องพ้นจากฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ คือ 
 ๑๔.๑ ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วในข้อ ๔. เว้นแต่ทางราชการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๑๔.๒ ผู้ค้ าประกันถอนการค้ าประกันหรือถึงแก่กรรมหรือทางราชการเห็นว่าขาดคุณสมบัติจนไม่สมควร      
ที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไปได้ และทางราชการได้ให้นักเรียนหาผู้ค้ าประกันใหม่ ถ้าหาไม่ได้เกินก าหนด ๙๐ วัน     
นับแต่วันที่ได้แจ้งให้นักเรียนทราบ ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักเรียน 
 ๑๔.๓ ต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
 ๑๔.๔ ประพฤติผิดต่อสัญญาที่ท าไว้กับโรงเรียนดุริยางค ์หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 ๑๔.๕ สอบความรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนดุริยางค์ ก าหนดไว้ เว้นแต่กองทัพเรือจะได้พิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ         
 ๑๔.๖ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนตามที่ทางราชการก าหนดไว้ 
๑๕. การชดใช้เงิน 
     เมื่อได้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว หากต้องพ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่ากรณี ใด ๆ 
ก็ตาม จะต้องชดใช้เงินให้แก่กองทัพเรือตามจ านวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ ปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท 
เศษของปีการศึกษาให้คิดเป็น ๑ ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรได้รับความปรานีจากกองทัพเรือ เมื่อเรียนจบหลักสูตร
ที่ทางราชการก าหนดไว้แล้ว จะต้องรับราชการเป็น ๒ เท่าของจ านวนปีการศึกษาท่ีศึกษาอยู่ โดยรวมปีที่ซ้ าชั้นด้วย 
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี ถ้าอยู่รับราชการไม่ครบก าหนดจะต้องชดใช้เงินให้แก่กองทัพเรือ 
จ านวนปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท ของระยะเวลาที่รับราชการไม่ครบนั้น เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี 
 
 



 

๑๗ 
  

๑๖. การประกันของเสียหาย 
 ถ้านักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ท าสิ่งของช ารุดเสียหายด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย หรือ        
การช ารุดเสื่อมสลายเป็นไปตามสภาพของการใช้หรือเกิดจากธรรมชาติ  จะต้องชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียไป     
ซึ่งทางราชการจะเป็นผู้ประเมินให้ และระหว่างที่ยังเป็นนักเรียนอยู่จะต้องน าเงินค่าประกันของเสียหายมามอบไว้
ให้ตามจ านวนที่ทางราชการก าหนด เงินจ านวนนี้จะคืนให้เมื่อพ้นฐานะนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว 
๑๗. ค าเตือนการสมัครและสอบคัดเลือก 
 ๑๗.๑ การสมัคร และการสอบ 
  ๑๗.๑.๑ ผู้สมัครสามารถอัพโหลดเอกสารตามที่ก าหนด ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ภายในวันพุธที่ 
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 
  ๑๗.๑.๒ ผู้สมัครไม่ช าระเงินภายในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ น. ผู้สมัครจะ      
ไม่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบเอกสาร และ เลือกวันสอบความถนัดทางดนตรี และดาวน์โหลดโน้ตเพลง  
  ๑๗.๑.๓ ผู้สมัครสามารถเลือกวันสอบความถนัดทางดนตรี ภายในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 
๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 
  ๑๗.๑.๔ ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครมาด้วยทุกครั้ง 
  ๑๗.๑.๕ ให้มาถึงสถานที่สอบอย่างน้อย ๓๐ นาที ก่อนที่จะท าการสอบ ผู้ที่ไม่มาตามก าหนด        
นัดหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ 
 ๑๗.๒ การประกาศผลสอบ 
  ให้ผู้สมัครดูผลสอบได้ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com และ ปิดประกาศ ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ    
ฐานทัพเรือกรุงเทพ   
๑๘. การรายงานตัว 
 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ให้มารายงานตัวด้วยตนเอง เพ่ือสอบความถนัดทางดนตรี    ตามวัน
เวลาที่ผู้สมัครเลือก ดังนี้ 
 ๑๘.๑ รายงานตัวสอบภาคความถนัดทางดนตรี ตามข้อ ๙.๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ และ ๑๙ – ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รอบเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น.และ รอบบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
 ๑๘.๒ รายงานตัวเพ่ือตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ     
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.  
 ๑๘.๓ รายงานตัวสอบพลศึกษา ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๐๐ น.  
 ๑๘.๔ ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ให้ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญา ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
 ๑๘.๕ ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
และท าสัญญา เรียบร้อยแล้ว ไปรายงานตัวเข้ารับการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  

ผู้ที่ไม่มาตามก าหนดนัดหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ ์
 

  
 
 
 

http://www.rtnsm.com/


 

๑๘ 
  

ผนวก ก. 

 
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ 

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

เรื่อง  การรับรองการปฏิบัติราชการ 
เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ                 
  ด้วย (ยศ ชื่อ)…….…………………………....…..………....ประเภท…………………………….……………...................…… 
สังกัด…………………………………………………….มีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านเลขที่………………………..……..………...........………..... 
หมู่ที่………………...ถนน…………………………………………….….ต าบล/แขวง……………………………..........….…..…………..... 
อ าเภอ/เขต………………………………………………………….……จังหวัด……………………………………………...........………..…… 
ได้ยื่นค าร้องขอให้ตรวจสอบประวัติ กับขอให้รับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการ 
ทวีคูณของ (ยศ ชื่อ)……..………………………………………..……จึงขอรับรองว่า (ยศ ชื่อ)……………............……………....... 
ได้เคยปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ ดังนี้                      
 ๑. ………………...…………………………………………………………………..................................................................... 
 ๒. .......................................................................................................................... .......................................... 
 ๓. .......................................................................................................................... ......................................... 
กับได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ คือ 
 ๑. ………………...…………………………………………………………………..................................................................... 
 ๒. .......................................................................................................................... .......................................... 
 ๓. .......................................................................................................................... ......................................... 
 
                                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                                         (ลงชื่อ)…....………………………..…...…. 
                                                                                  (…....………………………..……) 
                                                                          ต าแหน่ง……………………………….……  
 
รับรองว่าถูกต้อง 
(ลงชื่อ)…………………………………………..………… 
            เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบประวัติ 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ต้องเป็นหนังสือออกจากหน่วยราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
          ๒. ผู้รับรองต้องเป็นนายทหาร หรือนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร ต าแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน  
     ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือนายต ารวจตั้งแต่รองผู้ก ากับขึ้นไป 



 

๑๙ 
  

ผนวก ข. 

 
 

๑. การลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร 
    การรับรองความถูกต้องของเอกสารให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นเอกสาร เป็นผู้ลงลายชื่อรับรองส าเนาเอกสารนั้น 
๒. การลงลายมือชื่อในฐานะพยาน 
 ในการลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นพยาน
จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่เห็นด้วยตาว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้ลงลายมือชื่อต่อหน้า ส่วนพยานอีก ๑ ชื่อ นั้น รองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หรือ ผู้บังคับ
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้ลงนาม 
 ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จะต้องน าหลักฐานและเอกสารประกอบดังนี้ 
 ๒.๑ ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือใบรับรองของสถานศึกษา 
 ๒.๒ สูติบัตร 
 ๒.๓ ใบส าคัญการสมรส หรือการหย่าของ บิดาและมารดา หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร หรือค าสั่งศาล
สั่งให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา 
 ๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านซึ่งปรากฏรายชื่อ ผู้สมัคร 
๓. ผู้ค้ าประกัน 
 ๓.๑ ต้องเป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรประจ าการ หรือข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
อายุไม่เกิน ๕๐ ปี  
 ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ (ผู้ค้ าประกัน) และคู่สมรส (บัตรประจ าตัวประชาชน) 
 ๓.๓ ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
 ๓.๔ ส าเนาใบส าคัญการหย่า (กรณีหย่า) 
 ๓.๕ หนังสือรับรองความเป็นโสด (กรณียังไม่ได้สมรส) 
 ๓.๖ ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ าประกันและคู่สมรส) 
 ๓.๗ หนังสือยินยอมให้ท านิติกรรม (ของคู่สมรส) 
 ๓.๘ หนังสือรับรองจากต้นสังกัดเพ่ือแสดงว่ารับราชการในชั้นยศใด ต าแหน่งใด ปัจจุบันได้รับเงินเดือนเท่าใด 
๔. ผู้แทนโดยชอบธรรม 
 ๔.๑ ส าเนาบัตรประชาชน (ผูแ้ทนโดยชอบธรรมและคู่สมรส) 
 ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้แทนโดยชอบธรรมและคู่สมรส) 
 ๔.๓ ส าเนาใบส าคัญการหย่า (กรณีหย่า) และบันทึกข้อตกลงการหย่าที่แสดงว่าเป็นบุตรที่อยู่ในความปกครอง
 ๔.๔ ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
 ๔.๕ หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
 ๔.๖ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม เช่น ค าสั่งศาล 
 ๔.๗ สูติบัตรบิดา หรือมารดา (กรณีปู่ ย่า ตา ยาย ไม่มีสัญชาติไทย) 
 
 
 



 

๒๐ 
  

ผนวก ค. 
 

สัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

                                                                                      เขียนที่  

      วันที่................เดือน.......................พุทธศักราช......…....... 

 ข้าพเจ้า          
เกิดเมื่อวันที่       เดือน        พุทธศักราช   อายุ     ปี 
ต าหนิ           บ้านเกิดเลขที ่  หมู่ที ่          ตรอก/ซอย        
ถนน     ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต     จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์     สัญชาติ     นับถือศาสนา     

 ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอยู่ บ้านเกิดเลขที่   หมู่ที่      
ตรอก/ซอย    ถนน     
ต าบล/แขวง              อ าเภอ/เขต                          
จังหวัด      รหัสไปรษณีย์                          

 บิดาผู้ให้ก าเนิดข้าพเจ้าชื่อ      
สัญชาติโดยก าเนิดของบิดา   อาชีพของบิดา     
ต าแหน่ง    โทรศัพท ์      

 มารดาผู้ให้ก าเนิดข้าพเจ้าชื่อ      
สัญชาติโดยก าเนิดของบิดา   อาชีพของบิดา     
ต าแหน่ง    โทรศัพท ์      

 ผู้แทนโดยชอบธรรมของข้าพเจ้าชื่อ        
เกี่ยวพันโดยเป็น   ของข้าพเจ้า สัญชาติโดยก าเนิดของผู้แทนโดยชอบธรรม          
อาชีพของผู้แทนโดยชอบธรรม                         ต าแหน่ง     
โทรศัพท์           

 ขอท าหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพเรือ ดังมีข้อความต่อไปนี้                                                                                   
 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ตามสัญญานี้          
ด้วยความสมัครใจ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีลักษณะและคุณสมบัติถูกต้อง ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วย
การศึกษา และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร ทุกประการ 
 ข้อ ๒. เมื่อกองทัพเรือรับข้าพเจ้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
จนเต็มความสามารถ ตามหลักสูตรที่ทางราชการก าหนดไว้ 
 ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะอยู่ในโอวาทของผู้บังคับบัญชาและยอมปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง ระเบียบ วินัย 
และแบบธรรมเนียมทหารที่มีอยู่แล้วและก าหนดขึ้นใหม่ทุกประการ ทั้งจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะนักเรียน 
 ข้อ ๔. ในระหว่างที่เป็นนักเรียน ข้าพเจ้าจะไม่ท าการสมรส หรือมีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภริยาจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา 
 



 

๒๑ 
  

 - ๒ - 
 

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางราชการจัดให้  
 ข้อ ๖. เมื่อทางราชการประสงค์ให้ข้าพเจ้าเป็นพรรคเหล่าใดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้เป็นไป   
ตามความประสงค์นั้น 
 ข้อ ๗. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะเรียนให้จบตามหลักสูตรที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ถ้าต้องพ้นจากฐานะนักเรียนไปในระหว่างการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทน
แก่ทางราชการตามจ านวนปีการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ     
(รวมจ านวนปีที่เรียนซ้ าชั้น) จ านวนปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี เว้นแต่
จะมีเหตุผลอันสมควรได้รับความปราณีจากกองทัพเรือ 
 ข้อ ๘. เมื่อข้าพเจ้าจบหลักสูตรตามที่ทางราชการก าหนดไว้ ข้าพเจ้าต้องรับราชการต่อไปอีก      
เป็นเวลา ๒ เท่าของจ านวนปีการศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
(รวมจ านวนปีที่เรียนซ้ าชั้น) แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี ถ้าข้าพเจ้ารับราชการไม่ครบตามที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควรที่จะได้รับ
ความปราณีจากทางราชการ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ทางราชการตามจ านวนปีที่รับราชการไม่ครบนั้น 
จ านวนปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปีให้คิดเป็น ๑ ปี 
 ข้อ ๙. ถ้าข้าพเจ้าท าทรัพย์สินของทางราชการช ารุด เสียหาย หรือสูญหายด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ่งมิใช่
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดช ารุดเสื่อมสลายที่เป็นไปตามสภาพการของการใช้หรือเกิดจากธรรมชาติ ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงิน
เท่าราคาของที่เสียหายหรือสูญหายไปให้แก่ทางราชการตามที่ทางราชการก าหนด 
 ข้อ ๑๐. การชดใช้ตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ข้าพเจ้ายอมชดใช้ให้เป็นการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ เว้นแต่ในกรณีที่ข้าพเจ้าขอลาออกในระหว่างที่ต้องผูกพันตามสัญญานี้ 
ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินตามสัญญาแก่ทางราชการให้เป็นการเสร็จสิ้นทันทีที่ขอลาออก 
 ข้อ ๑๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้สัญญานี้มีผลบังคับแก่ข้าพเจ้าจนกว่าทางราชการจะบอกเลิก หรือ     
เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการก าหนดไว้ และได้รับราชการครบระยะเวลา ๒ เท่าของจ านวนปี
การศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (รวมจ านวนปีที่เรียนซ้ าชั้น)   
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีแล้ว 
 ข้อ ๑๒. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ   
ต่อหน้าพยาน 
  (ลงชื่อ)           ผู้ให้สัญญา 
  ( )            
  (ลงชื่อ)           ผู้แทนกองทัพเรือ 
                                            (                   ) 
  (ลงชื่อ)                                               พยาน (กรรมการท าสัญญา)    
  (                  ) 
  (ลงชื่อ)                          พยาน (กรรมการท าสัญญา)   
                                            (         ) 
 



 

๒๒ 
  

ผนวก ง. 

 

เลขที่................./.............. 
 

หนังสือรับรอง 

 
    

 โรงเรียน/วิทยาลัย................................................................ ............จังหวัด................................................. 
ขอรับรองว่า.........................................................................เลขประจ าตัว................................................................. 
เกิดวันที่...................เดือน...........................พ.ศ..................บิดาชื่อ........................................................................... 
มารดาชื่อ............................................................... ..............ก าลังเรียนอยู่ระดับ......................................................... 

 ผลการเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เทอมต้น.............................................เทอมปลาย....................................... 
 ผลการเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๒ เทอมต้น.............................................เทอมปลาย....................................... 
 ผลการเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมต้น........................................... 
 เกรดเฉลี่ยรวม ๕ เทอม..................................................................... 
 

 ออกให้ ณ วันที่....................เดือน........................................พ.ศ....................... 
 
 
        (ลงชื่อ)...................................................... 
       (..................................................) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................... 
(.....................................) 
        นายทะเบียน 
 
หมายเหตุ   ใบรับรองนี้ มีอายุ ๖๐ วัน นับแต่วันออกให้ 
  ใบรับรองนี้ ใช้ส าหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 รูปภาพ  
ขนาด ๓ x ๔ ซม. 



 

๒๓ 
  

ผนวก จ. 

 
 



 

๒๔ 
  

ผนวก ฉ. 
 

 
 



 

๒๕ 
  

ผนวก ช. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

๒๖ 
  

ผนวก ซ. 
รายละเอียดรูปแบบเครื่องดนตรี 

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ (Woodwind) 

     

     

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass) 

     

   

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (String) 

     

 



 

๒๗ 
  

 
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) 

     

เครื่องดนตรีไทย 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 
  

 


