สัญญาการเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
ประจําปี ๒๕๖๒
ชื่อ.............................................นามสกุล..............................................

คําชี้แจงการทําสัญญา
กรณีผิดสัญญา
๑. ดําเนินการเรียกเงินชดใช้จากผู้สมัคร, ผู้ปกครอง และ ผู้ค้ําประกัน ตามลําดับ
๒. ในระหว่างที่เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ให้กองดุริยางค์ทหารบกเรียกเงินชดใช้จากผู้ให้
สัญญา
๓. เมื่อจบการศึกษาแล้ว ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้เรียกเงินชดใช้จากผู้ให้สัญญา
๔. เมื่อดําเนินการเรียกเงินชดใช้แล้ว ให้นําเงินส่ง กง.ทบ. โดยแจ้งรายละเอียดของเงินแต่ละ
รายการ พร้อมทั้งใบนําส่งเงิน
๕. เมื่อดําเนินการแล้วตามข้อ ๔. ให้รายงานกรมยุทธศึกษาทหารบกด้วย
-------------------------------------------

หนังสือสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
เขียนที่...................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ...........................
ข้าพเจ้า.........................................................................เกิดวันที่..............เดือน..................พ.ศ......................
อายุ.........ปี สัญชาติ................นับถือศาสนา......................ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่............................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์............................สอบไล่ได้ชั้น...................โรงเรียน................................................................................
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ....................
บิดาข้าพเจ้าชื่อ.................................................................................อายุ............ปี สัญชาติ...........................
นับถือศาสนา...................อาชีพ...................................สังกัด........................................................................................
ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์....................หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
มารดาข้าพเจ้าชื่อ.............................................................................อายุ..........ปี สัญชาติ.............................
นับถือศาสนา...................อาชีพ.....................................สังกัด......................................................................................
ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่........หมู่ที่.........ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์......................หมายเลขโทรศัพท์...................................................................
ข้าพเจ้าขอทําหนังสือให้ไว้ต่อกองทัพบก ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑.ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก โดยได้รับความยินยอมจาก(ผูป้ กครอง).................
.................................................................................ซึ่งเป็น.................................ของ ข้าพเจ้า และขอรับรองว่า
ข้อความพร้อมหลักฐานทีแ่ จ้งไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนดุริยางค์ทหารบก และ ตามสัญญา นี้เป็น
ความจริงทุกประการ
ข้อ ๒.เมื่อกองทัพบกรับเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกแล้ว ข้าพเจ้าจะตั้งใจรับการศึกษาและยอมปฏิบัติ
ตาม กฎ ข้อบังคับ คําสั่ง ระเบียบ วินัย และแบบธรรมเนียมของทหารทุกประการ
ข้อ ๓.ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ นอกเหนือจากที่ทางราชการกําหนดให้
ข้อ ๔.ข้าพเจ้า ไม่เคยสมรสมาก่อน และ ในระหว่างที่เป็น นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ข้าพเจ้าจะไม่ทําการ
สมรส หรือ มีความสัมพันธ์ฉนั สามีภรรยา กับผู้หนึ่งผู้ใดทัง้ สิ้น
ข้อ ๕.ข้าพเจ้า ให้สญ
ั ญาว่า ถ้าข้าพเจ้าต้องออกจากความเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก เพราะ
๕.๑ หลักฐาน และ ข้อความที่กล่าวไว้ ในใบสมัครสอบคัดเลือก หรือ ในสัญญา ของผู้สมัครเป็น
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ปรากฏภายหลังว่า เป็นเท็จ หรือ มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับ
สมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารบก หรือ ระเบียบ , คําสั่งกองทัพบก ที่ใช้บังคับในเรื่อง นักเรียนดุรยิ างค์ทหารบก
ตามที่กองทัพบกกําหนด ซึง่ ทางราชการ ตรวจพบภายหลัง หรือ มีการตรวจสอบซ้ําแล้วพบเข้า
๕.๒ ลาออกจากความเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
๕.๓ ถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก (เว้นการถอนทะเบียนเพราะตาย หรือ

/ป่วย...

-๒ป่วยจนไม่สามารถจะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ต่อไปได้ ตามความเห็นของกรรมการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย
แพทย์ทหารอย่างน้อย ๓ นาย ลงความเห็น) หรือ ถูกไล่ออก
หากข้าพเจ้าทําผิดสัญญายินยอมชดใช้ ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ค่าหนังสือตําราเรียน และเครื่องเขียน
ค่าเครื่องแต่งกาย และ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้รวมทั้งค่า เครื่องดนตรี,อาวุธยุทโธปกรณ์ที่สูญหาย หรือ
ชํารุด (ถ้ามี) จนครบถ้วนตามจํานวนเงินที่ทางราชการแจ้งให้ทราบโดยจะชําระให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ
ข้อ ๖.เมื่อข้าพเจ้าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก หรือ เมื่อทางราชการมี
ความจําเป็นที่ต้องให้ออกรับราชการ แม้ว่ายังไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้าพเจ้าจะรับราชการตามตําแหน่ง
หน้าที่ ซึ่งทางราชการได้สั่งให้ปฏิบัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน มีกําหนดไม่น้อยกว่าสองเท่า ของเวลาที่ข้าพเจ้า
ได้รับการศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก (ไม่นับปีที่เรียนซ้ําชั้น) กับ ยินยอมปฏิบัติตามคําสั่ง , ระเบียบ และ
แบบธรรมเนียม ซึ่งทางราชการทหารบัญญัติไว้ทุกประการ
ข้อ ๗.ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญา ข้อ๖.ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทัพบกปรับเป็นเงินปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท(หกหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)ตามจํานวนปีที่ยังรับราชการไม่ครบตามตําแหน่งหน้าที่ซึ่งทางราชการได้สั่งให้ปฏิบัติ ตามข้อ ๖. (รับ
ราชการไม่ครบปีไม่นับเวลารับราชการในปีนั้น) โดยข้าพเจ้ายินยอมชําระเงินค่าปรับ ให้ครบถ้วน และเสร็จสิ้น
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ
ข้อ ๘.ในระหว่าง ที่ข้าพเจ้ารับราชการตามสัญญา ในข้อ ๖. ถ้าข้าพเจ้า ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือ
ขาดหนีราชการหรือกระทําความผิดจนหน่วยต้นสังกัดต้องปลดออกจากราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทัพบกปรับ
ตามสัญญา ในข้อ ๗. ทุกประการ
ข้อ ๙. ถ้าข้าพเจ้าทําสิ่งของหลวงชํารุดเสียหายหรือสูญหาย ด้วยเหตุใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่ ข้าพเจ้า
เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก หรือออกรับราชการแล้วก็ตาม ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่ได้รับยกเว้น ตาม
ระเบียบ,คําสั่งกองทัพบก ข้าพเจ้ายอมชดใช้เงินเท่าราคาของที่เสียหาย หรือสูญหายไปให้แก่ทางราชการตามจํานวน
เงินที่ทางราชการกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการ แจ้งให้ทราบ
ข้อ ๑๐.ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร นักเรียน
ดุริยางค์ทหารบก หรือ ระเบียบ,คําสั่งกองทัพบก ที่ใช้บังคับ ในเรื่องนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ตามที่กองทัพบก
กําหนดทุกประการ
ข้อ ๑๑.ข้าพเจ้า ได้อ่าน และ เข้าใจข้อความ ในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้สัญญา
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.......................................................)

หนังสือสัญญาของผู้ปกครอง
เขียนที่.................................................
วันที่.................เดือน........................................พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ..........ปี สัญชาติ...............นับถือศาสนา....................
มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์................................................................................................................
ปัจจุบันมีอาชีพ........................................ตําแหน่ง........................................................................................................
สังกัด..............................................................สถานที่ทํางาน........................................................................................
โทรศัพท์.................................................................บัตรประจําตัว(ข้าราชการ / ประชาชน).........................................
เลขที่....................................................................ออกให้โดย(อําเภอ/เขต,ส่วนราชการ)..............................................
วันที่ออกบัตร.......................................................บัตรหมดอายุ.......................................................เป็นผู้ปกครองของ
(ผู้สมัคร)........................................................................................................ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
โดยเป็น........................................ของผู้สมัคร ขอทําหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกองทัพบก ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑.ข้าพเจ้ายินยอมให้ (ผู้สมัคร).............................................................................................สมัครเข้าเป็น
นักเรียนดุริยางค์ทหารบกและทําสัญญากับกองทัพบกได้
ข้อ ๒.ข้าพเจ้า ทราบข้อความ
ในสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็น นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ตามที่
(ผู้สมัคร)...............................................................................................ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าว
เมื่อวันที่
...................................โดยตลอดแล้ว และ ข้าพเจ้ายินยอมให้(ผู้สมัคร)...........................................ลงนามในสัญญา
สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกได้
ข้อ ๓.ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า ถ้า(ผู้สมัคร)..........................................................................ที่ ข้าพเจ้าเป็น
ผู้ปกครอง ต้องออกจากความเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก เพราะด้วยกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ หลักฐาน และ ข้อความดังกล่าวไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือก หรือ ในสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็น
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก เป็นเท็จ
๓.๒ ลาออกจากความเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
๓.๓ ถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก (เว้นการถอนทะเบียนเพราะ ตาย
หรือ ป่วย จนไม่สามารถจะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกต่อไปได้ ตามความเห็นของกรรมการแพทย์ ซึ่ง
ประกอบด้วยแพทย์ทหาร อย่างน้อย ๓ นาย ลงความเห็น) หรือ ถูกไล่ออก
๓.๔ ผู้สมัคร มีความสัมพันธ์กับ หญิง หรือ ชาย ในฐานะ สามีภรรยา จนถึงขั้นที่โรงเรียนดุริยางค์
ทหารบก เห็นสมควรไล่ออก ข้าพเจ้ายอมรับชดใช้ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ค่าหนังสือตําราเรียน เครื่องเขียน ค่า
เครื่องแต่งกาย และ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ รวมทั้งค่า เครื่องดนตรี, อาวุธยุทโธปกรณ์ที่สูญหาย
หรือ ชํารุด (ถ้ามี) จนครบถ้วน ตามจํานวนเงินที่ทางราชการแจ้งให้ทราบโดยชําระให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ

/ข้อ ๔. เมื่อ...

-๒ข้ อ ๔. เมื่ อ (ผู้ ส มั ค ร).....................................................................สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก แล้วไม่ยอมรับราชการให้ครบสองเท่า ของจํานวนปีที่เข้าศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนดุริยางค์
ทหารบก ( ไม่นับปีที่เรียนซ้ําชั้น ) นับตั้งแต่ วันที่ทางราชการมีคําสั่งบรรจุ เข้ารับราชการ หรือกระทําความผิด
จนหน่วยต้นสังกัดต้องปลดออกจากราชการ ข้าพเจ้ายอมรับชดใช้เงินค่าปรับ ค่าเสียหาย ให้แก่กองทัพบก
เป็นเงิน ปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามจํานวนปีที่ยังรับราชการไม่ครบ (รับราชการไม่ครบปี
ไม่นับเวลารับราชการในปีนั้น) ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ
ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความ ในสัญญาของผู้ปกครองนี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ............................................................ผู้ปกครอง
( ...................................................... )
ลงชื่อ............................................................พยาน
( ..................................................... )
ลงชื่อ...........................................................พยาน
( .....................................................)

หนังสือให้ความยินยอมในการทํานิตกิ รรม
(สําหรับคู่สมรสของผู้ปกครองนักเรียนดุริยางค์)
เขียนที่.......................................................
วันที.่ .................เดือน..................................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า...............................................................อายุ..........ปี สัญชาติ................นับถือศาสนา.....................
ผู้ให้ความยินยอม มีภูมลิ ําเนาอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์..............................................................................
ปัจจุบันมีอาชีพ.........................................................ตําแหน่ง.......................................................................................
สังกัด................................................................สถานที่ทํางาน......................................................................................
บัตรประจําตัว (ข้าราชการ/ประชาชน)....................................เลขที่............................................................................
ออกให้โดย(อําเภอ/เขต, ส่วนราชการ)........................................วันที่ออกบัตร........................................................
บัตรหมดอายุ...................................................................
ข้าพเจ้าเป็น(สามี,ภรรยา)..............................ของ(ผู้ปกครอง.)........................................................................
ตามกฎหมาย ยินยอมให้ (ผูป้ กครอง).....................................................................................ทําสัญญาต่อกองทัพบก
ให้ (ผู้สมัคร)...............................................................................เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ได้
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม
( ..................................................... )
ลงชื่อ..........................................................พยาน
( ...................................................... )
ลงชื่อ.........................................................พยาน
( ..................................................... )

หนังสือสัญญาของผู้ค้ําประกัน
เขียนที่...................................................
วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า.................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ.................นับถือศาสนา....................
มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................................
อาชีพ..............................ตําแหน่ง.........................................................สังกัด...............................................................
บัตรประจําตัว(ข้าราชการ)เลขที่........................................ออกให้โดย(ส่วนราชการ)....................................................
วันที่ออกบัตร...........................................................บัตรหมดอายุ................................................................................
ขอทําสัญญาค้าํ ประกันให้ไว้ต่อกองทัพบก ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑.ข้าพเจ้าได้ทราบการทําสัญญาของผูส้ มัคร ลงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ....................
ระหว่าง(ผู้สมัคร)....................................................................................กับกองทัพบก และได้รับทราบข้อความตาม
สัญญาดังกล่าวนั้นทุกประการแล้ว
ข้อ ๒. ถ้า(ผู้สมัคร)..............................................................................................ประพฤติผิดสัญญาที่ได้ทําไว้
กับ กองทัพบกตาม ข้อ ๑. ของหนังสือสัญญาค้ําประกันของผู้รับรอง ซึง่ ทางกองทัพบก จะต้องเรียกเงินชดใช้จาก
(ผู้สมัคร)............................................................................................................................................เป็นจํานวนเท่าใด
ข้าพเจ้า ยอมรับชดใช้แทน (ผูส้ มัคร).............................................................................................................................
ก่อนจนครบถ้วน ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบโดยที่ทางราชการไม่จําเป็นต้องเรียก
ชําระเอาจาก ( ผู้ปกครอง )....................................................................................................................................หรือ
(ผู้สมัคร)........................................................................................................................................................................
ข้อ ๓. ข้าพเจ้า จะถอนตัวออกจากความเป็นผู้ค้ําประกัน ผู้สมัครเข้าเป็น นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ได้
ต่อเมื่อ ข้าพเจ้าหาผู้อื่นเป็นผู้ค้ําประกันแทน และ ผู้บังคับกองโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ตกลงรับผู้ค้ําประกันคน
ใหม่แทนแล้ว
ข้อ ๔. ข้าพเจ้าไม่พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันนี้ ในกรณี (ผูส้ มัคร).....................................
..............................................................................................................................ได้ทําผิดสัญญาทีใ่ ห้ไว้แก่กองทัพบก
โดยความสําคัญผิดหรือ มิได้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย

/ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้...

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาค้ําประกันนี้โดยตลอดแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ําประกัน
( ..................................................... )
ลงชื่อ.......................................................พยาน
( .................................................... )
ลงชื่อ......................................................พยาน
( ................................................... )
หมายเหตุ

ในกรณีที่เป็นโสด หรือ มีการหย่าร้าง หรือ คู่สมรสถึงแก่กรรมแล้วให้ผู้ค้ําประกัน
ทําเครื่องหมาย / (ถูก) ลงหน้าข้อความที่ต้องการแสดงให้ทราบสถานะพร้อมกับ
ลงชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน
................ข้าพเจ้ายังไม่ได้ทําการสมรส(โสด)
................ข้าพเจ้าได้ทําการหย่าร้างกับคู่สมรสของข้าพเจ้าแล้ว
................คู่สมรสของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมแล้ว
ลงชื่อ.......................................................ผู้ค้ําประกัน
( .................................................... )

หนังสือให้ความยินยอมในการทํานิติกรรม
(สําหรับคู่สมรสของผู้ค้ําประกันนักเรียนดุริยางค์)
เขียนที่ .........................................................
วันที่...............เดือน....................................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ.............นับถือศาสนา................
ผู้ให้ความยินยอม มีภูมลิ ําเนาอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..........................................................
ถนน.......................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์......................................................................
ปัจจุบันมีอาชีพ.....................................................ตําแหน่ง...........................................................................................
สังกัด...............................................................สถานที่ทํางาน.......................................................................................
บัตรประจําตัว (ข้าราชการ/ประชาชน)........................................เลขที่........................................................................
ออกให้โดย(อําเภอ/เขต, ส่วนราชการ)......................................วันที่ออกบัตร..............................................................
บัตรหมดอายุ.......................................................................................
ข้าพเจ้าเป็น(สามี,ภรรยา)........................ของ(ผู้ค้ําประกัน).............................................................................
ตามกฎหมาย ยินยอมให้ (คู่สมรส).......................................................................................... ทําสัญญาค้ําประกันต่อ
กองทัพบก ให้ (ผูส้ มัคร)........................................................................เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกได้
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้ความยินยอม
( ................................................. )
ลงชื่อ.....................................................พยาน
( ................................................. )
ลงชื่อ.....................................................พยาน
( ................................................. )

หลักข้อสําคัญการตรวจหลักฐานการทําสัญญา
-

ดูสูติบัตรเด็ก ชื่อบิดา – มารดา มีหรือไม่ ตรงกับในทะเบียนบ้านหรือไม่
ถ้าไม่ตรงต้องมีหลักฐานการรับรองบุตร ว่าเด็กอยู่ในความปกครองของใคร
บิดา – มารดา มีสัญชาติไทยหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ขาดคุณสมบัติ
ถ้าบิดาเสียชีวิต ต้องมีใบมรณบัตรและหนังสือรับรองอยู่ในความปกครองของมารดา
ถ้ามารดาเสียชีวิต ต้องมีใบมรณบัตรและหนังสือรับรองอยู่ในความปกครองของบิดา
กรณี บิดา – มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีหนังสือรับรองบุตรว่าอยู่ในความปกครอง
ของใคร

แบบคําขอนําเอกสารเพิ่มเติม
กระผม,ดิฉัน ................................................................................................................ขอนําเอกสารเพิ่มเติม
การทําสัญญาเขาเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกมาให้ในวันที่........................................................................................
มีรายละเอียดดังนี้
๑.....................................................................................................................................................................
๒.....................................................................................................................................................................
๓.....................................................................................................................................................................
๔.....................................................................................................................................................................
๕.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครอง/ผู้ค้ําประกัน
(...................................................)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(...................................................)

