
il:vnrnn:lnr:tluuyr:l n
.4-- _.-.--.-__,9 v y v cattso{ ?u''luLxalilla:Yn:mur:n0{vl4urli1Yurrn1:rfluuluytylTrJruvrru l:vlirflwil:vlru Ieddb

.i
rt1:.Jfr n:iln1:tiuvt14'r:un rJ:vnT rtirafln:uur:no{yuuni1furIun1:r{Juu'tuvt111:

od,il:vuru rJ:so'rtjrlr-jTUl'tru toddb a{ b6,, fiurrru teddb InurilniuarTn: O"luri{u*ofi trny :r'urnl
< u tA

Leddb frtiuqnifi oe( Lltle'ruu loddb (r{u{uvqnr:1rn1:) urav rJ:ynrn:rufio(fifruBaourin16on'[u
-Jil4iu4ofr ted t].lre'tuu teddb :iu tfro'rorn norvr"'urntririryuol#ru'rur?ariualin:r{Ju:yuvrrar o i6ou
n:lJn1;Ltuvil4tTUn 6tto"uurutralnr:iualTn: rravnr:il:vnrn:rudori'fif;lrBaoln-o16on rrifr

o u y ar y .v il t- j d d u r!o. fl114UFIfl1:5UAiln: tUfr:!A:Jn: Fr{LtFlaul,'r0yt l€r6'l :rurnl bddb ill{uqnifr
bb t:.Ju'rUu teddb (riuiuvrqn:1rn1:)

to. r,.l:v nr n:r ud o ri',fi f, vrBa ol rYn 16o nluiur,1ofi o v,i QUa 1 nil te ddb
v,^u

en. lJOflUUFl.iLOlJ

il:vnrn ilr {rfi Ltd, n.n" bddb

( oqautnt duvrvv'rrd )

r{r n :u n r : t-r^uyt 141 :u n

vlan:

no{ivru1n1T

TYr:. ob - tec(6,r-6-/b[ed



l:v nrnn:r nr:riuuur:l n
J-vyvdt5o': fuafn:yur:no{uultr?i1il:r.unr:rtluu'tuilur:il:y}1?u rJ:ydrflwil:yillil teddb

n::ln1:ttuuvt:!n frnrtrr.J:varriYua:in:vrutino.ifiuu rdo!::qrrirfu:rtnr:
o u s -J 

q I

AIU?U bo 09ll'l :1UAYLOUFIfl{U

o. frfl"tfi:Jil6fl0{eifi}ini '
!!

or.o lrtFI "iJlu tfluvntr:no{vuu orqt:^im;rn'jr o,a flu3q:nj uaytrirfiu ua il
#rytr fi lvr u fl o r rra v u r :nr ri'drytr fitu rrlor a rir rfr n

o.to r{rt5qnr:finrcr:vd'ul:vnrofrau-s-r:irrfiu a1u1\d{un:::Jrflalrrirr (d'ol
I

<qudtv
frnrcrirrfrufiotjr,rrjoa u yrj'lufin) n:ylr:rrfinrgrBnr:'L#nr:ir:or y:*oanrudnrgr"lurirqr]:yrmfifi

n r rr m o nu r'Trar Iu u o ul#u : : n uiT :-r : r.u n r :
r. * fi rr r tI il :v u q rr ui u r fo u trj rn u d'o rTil Bn a* o r ry r 1nr u rayr r v rr 6 u r La y{ fi a

Inl:u rrrfl r.Jrriou uav rfl urirfi ortalu:yu orr.J:vrrBr.ltn er

o.a drraYrt(l'rJ:vr-frer6orrur rravhirr{'rriouri':ufi:u::afir1iln?1lr{luoirrfiou o _c

n:?aaoul\u"[unrura#l no.lfi'uunavfio'irfr'anh: u6":doraolurt]uufiorf on1{i1nfl1: oluorqqvriotr.l'rfrn
< r -. 2a u u

nrrilufruuretriono.:viivrrnfl'ruua-{ rirriu no'rri'llunqvarrufrlrdlunr:fror:rurhiiuu::onrara#rld
.l ,Yj dt v v I o v

Le. F]vlLuut}ll.lttnErvltuuviluruilu1: lJ't:1un15 anort!:vsir urayylunltu:11n15 a={nf'l$U-

YlU. fl.lU

to. o l{J uu rr:il}tr: cir:runr: o n{rsrj:yqir rua yvrrinrru:rtnr: #rffo
du m :r u uwyr a n u'[ur ru v rJ fr rifr r,r rir fi r ui rlri', ou 

"[u o o o er y luu u

to.u r{lurinfinuretlvrll'l: lrltrr,ruruui#mr:rriu4sqnfir{rrianr:flnirTyur: ufrltri
* fit A'[u roo nuLLuu

tr.* sifrrtjuun:to{?n4'r: rir:rtnr: an6'r{rJ:vsir rrnsn#nr1u:1rnl: #rrTo yru.
!xu--

fiu-til:rtnr: usotrruYu:rtnr:lu uu. rrriou (r{urtluridnnlaooonorfl:'rrn1:rfio{ornfin1.rrrfro
. vJ. J

unyliorriourirfi) rfi:rtri'io "Lu ooo plvrruu

lCI.d v1141:nolraUudtnufi:rtnr:no.:t]:vsilnr:iudr ur":rir.{ <"tu 
"oo 

Ftyrruuj

to.a fr'fiqruaurifirdrv#nrnruq4'leii!nr:ulrurrvrruu ornu#nrnnyd{rrfruua1u{o.l
tr qu v a; y 4v- ^' a y 4

a v [v! ]J Fl u uu u tu n l il u ri n t n ru n Lu lJ o vr Ln iu nr v uru u rrl l q r a or trl u q rlo rfr u r
o - v .v ar v .v {' t- i- d a v r!

sn. fl114UF1fl15:UfitlPl5 t!A:l]AilriT F]{Ltfi'11-Jy\i0yl tec, ilu'tFl}] leddb n='lTUqnifr oe( []l19tU1l

bddb (u{u{ura qor:'1fl n1T)

<" tJ : v nr n : r u d o {fi f; rE a o u rio ra' o niuir, v1 ofi re d r}.r ur u u b ddb

ur" firr.J:var

/4. c1'auia ...



_ls_

Y q a ,lYJ o v a q u u
&. ftauLagrfrfiioLFlyr nodn'rn{1ta n:ilfl15i.ruYly15Ln tUno.l$il$1n'i5no.ivlY'lun nuu!u

T1"a,F,i'lLfiuuoR L,irFtv{:sun: n1{[ylr,l:J14tunr IflT. o].o-lodei-a!bte< (Luiuuravrlal:1llflt:) uasarur:n

q:TUau[6ur.rn1rfuail-Fl:, :rudo{fifivrdaourYprrf;on ruavr.J:un1fii{anlraourTntfion vrrrtiut,uri

n:iln1Tt{Uyl141:U n r,unn,u.fi ndept.com

d:vnrn il run#*. v,,.n. bd&b

mant t> . L-nnl

( aqaurrru fluflswrii ) '
16'rntunr:tiuflu1:1rfl

nasiaslnlr
IYr:. ots - tg6{ed-6Jbbd



oudv
A'l9lUyldiln: : "..."".""....",.,,..."..""

?UilAiln; : ......................"...

"[u a rin : rciriu :r t n r : rfl uu r eJ il ff 'r :d :uyr ? u rJ :y qirfl bddb

v
tailaunnaUI

vvai

I

lau]:v;ird'ril:ymru I [ITl l TM
rfiniufi............. 160u..... .... Tr.Fr.""......."..... 01q.............fl

^i - .;
qnrlofifiarirr:aou (fi0il:vnrnfiufn:itrfivruavaruitrilrfltun::u 6'orfinuritrnr:riryfitrifroun'jr u rarjrsrfrFr)

odd4'
druSonr:frnurffi0...........................nvrruu1af;u......"...."....an1ufinu1.
i,- -i
fi o dfl o oriufi ar ur: n fi q ri 016'

v y y y d, yd -^ju, a y
trrlrruorto:"u:ot'ir {rnr{rrtlurifrqrualrifrfi'rlil uavnru:pfrrqv'irvn:ufirumur.J:vnrniuafin:aou

vtnil:vn1: rrrrfo,onal:unariufiririlluaq{fiiori'tarirfiluun"ff rrui, ifluronar:fiil1{:1fln1:oonlri's3{ Inurtt

rarnrJ:rnglunrErufii'ir{rn16'rfiqruarrifrhirflultJpnlfirirr,runtidr,r6'u {ruri'rEuuoll#6'nf,yrBlun1;aouuau

u::qt{l;u:rtnr:IeuovtririuniotfivrB"lo1 ,fo#, rn'oilrrnfinr: ilaoruilaru6o1{ronaT:rJaoiltrJuaq.r
t y v A u y a qy d dsroriruirfr {rvr r{rBuuo:rl#yrl:trnr:q"r rfi unfi m''l:Jn0uil'tuoufu fi qe

44vaaluljotJ0..".. .riailn:aou
!

/\\.".,..........."..............""""......,......./

ud4
'1uyl..... 

" ". ". " tFt 0u. "..... "..... " ".. "..1.,{.6



u u -u t 9)b. uanf,1un1T:UdSJFt:d0U rJ:vnou0rruI

dUrdxt LxJxr

u.o udngru rlf, o{?efi fl 1{ n1Tfi nu,l

;r'rrur:yrfiuurraorruanr:finur:ruitr (vr:ruanirJd) I tr

nnun
NT

u.u u#noruyr.:uyrfi su:runi64

to.lo.o dr turl-sr:r.J :y dr6':rJ:ymru

to.lo.tE ;{r rury v ufi u urir ur o.: ffal"n : fr :v u'i r f, o r I r: o r fi a"rum fitvr et
!!

b.lo.en dr ruruvrfi tudru,uo.:fi or lr:nr frl#rir rf, nfi :yu.irf, sn ur:orr!t

(rl dr mr uav ur u)fi d'ryrr6lvra

lr.t .a'lun:firjnr ur:orrolr.Tal-n:fiturin::u rraytlu:ruu-n:fi'ld:vud'rymfirJdrmr tr t]
I dq6u u o' u

u5 o EJ r u Lrdr [rri n : n]'Lri"hiu a"n rr u n u fi : v ulfl u r{r rru y rir r rio u. rr. u

t .t .a "lun:fi us rfl suriru :yu'itjdT srr y6our u tor#u::ofi a"rurr6 6ufin1"ril0!l nn
dry tr filvr u udr uri n : nihflqir,l a-nqr u n u fi : v u'lfl u rir uru v rjr r do u.rr.o,r

tr.tr.u lun:fiuyrfiouriru :vufioa4air, u,rr.rrlc,iu::otrifl:rfi'u1r.l'ldran'noru I I3l!t
! qu

mufr:sulflun'ruruvdr .r cio u.tr.a

u.rr.rrtun:nilrrrfluurjrun-uu#nrrudurolyt't.i:trn1iisu6ofir uay/u6o floana tr I
torfr'arYn: fi oruiour:nrtrjm:rriuud:urin:nitri'ldr,rdngrunrufi :rqlflr'
rirrruvrir r {o u.tr.x tr.rr.a 1un:fifinr:uJduufiofr'.: - fioana torr.iafin:

aou t o r uior r :o r urdlrri n:rfihi'uurua"n oru nr : uJ6 uudo rr-r - fi oana

!:vnouudnorunr:Yuar-e:gtrrlfr:vulfluo{luurri'.l, {o u.rr..o'i
u.en u6'ngruu1.ivl141t

b.en.o vll4'nflolr,ruufirJanornlrur:nord:ydrnr:rrdr - r{rrutlritfiorird'41urar: n I
noryuu (an.a)

lo.60.b yrfi'tiflotuuu;{lrSonr:6nr*'rua-nqn:nr:fin uor,t. ,fufld*,f,ut,l tr n
i{rrutrrTrfr or{rdryuur:norvruu (an.a)

to.en.rn ltliu:o.itllnrvrri I tr
^,b.d [onf, 1Tfl 0:udfl 0nyt[uu[Y'lxr nt]tq. d. o u n-ns r uy$ o"lu :-u : o l ua n l'i r r{r rS o n r :f;l ni m u u r :,fufl fi ..........

tD.d.te yn-nslurraovjrr{Juvrur:noluuufirnu:-u:rtnr:nolil:sqirnl: n n
to.<.en yd'noruuaot.l'jrr{Juun:to.lyur:rj1:1tn'l:L[auan{'ttrJ:yrirlua'tn-o n I

n o.: r.i'vr u n d nJ : v a u o'u m : r u fi r 1 l,.t r a n r nlu t or v rJ fr uG r,l rir fi : r t n r : r,li o n n
I

rJ:vyruir u uu:rvrygt n:ydr nr:ryrirfi r.rEo6'osuro 16ufitmr u rn:r vrrmfrQiottt

16':-udru,lfi orirurryfi rorvmunnr,lrLru'irrirudr rufi odrurrydr:rtnr: r,llo

t eiiu ri u ni r lir t iru n tr {o rir n'u n : y vr : : r n a rTu u

rq.d.d u#n51ruoro'j'.r,flrqn:tol{iri:-uu:v:rrururu5uryqrsfrurarr{undrrarry f tr
4dv

14:0r14:U6UflA1y1ry

tE"d"a ua-norurraovirrtJuurt:y1141: dr:rtnr: rravan6'rrU:vqi1 flfinlru:'trnr: #{fiFr n tr
nowt"vrunfru".l:n:rrnr: utornuYu:'rtnr:lunocfi'y{unurriou du rjfiqnrJnooon

4' d t u)
41n51fl n1:LU0{At nSJn?1Xlr.tFllJfl 1\:O.iA0UUlyl

trin:roaourad'norunr:iuafin:aoufi riufi nt{.flr.ruudn n dot udr4U

v, ,"
ar ur :n iu auh:aou n i.rfild



คําแนะนํา 

สําหรับ 

ผูสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน 

เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 



คําแนะนํา 

การรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เพ่ือบรรจุเขารับราชการ  

เปนนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ขอใหผูสมัครสอบอานสมุดคูมือใหเขาใจ แลวปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีไดเรียงข้ันตอนการปฏิบัติตามลําดับ
ขอไวใหครบถวน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอทานในการเตรียมการสอบ ดังนี้ 

ขอ ๑. ความมุงหมาย 
 กรมการเงินทหารบกมีความประสงครับสมัครสอบทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 
เพ่ือบรรจุลงในตําแหนงท่ีขาดแคลน ตามหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก 

ขอ ๒. คุณวุฒิการศึกษา 

 สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา (ตองศึกษาวิชาบัญชีอยางนอย 
๖ หนวยกิต) กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง หรือสถานศึกษาในตางประเทศท่ีกระทรวงกลาโหมยินยอม       
ใหบรรจุเขารับราชการ  

ขอ ๓. ตําแหนงท่ีเปดบรรจุ  เปดบรรจุ ๖๐ อัตรา 

ขอ ๔. ประเภทบุคคลท่ีจะรับสมัครสอบ 
 ทหารกองหนนุ (ชาย) 

ขอ ๕. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะ 

๕.๑.๑ เปนทหารกองหนุน อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป ถึง ๒๕ ป (เกิดป พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๘) 
 ๕.๑.๒ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะสมแกการเปนทหาร โดยตอง          

มีความสูงอยางต่ํา ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม.  
๕.๒ คุณสมบัติท่ัวไป (คุณสมบัติเพ่ิมเติมจาก ขอ ๕.๑) 

๕.๒.๑ เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายวิชาพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา
(ตองศึกษาวิชาบัญชีอยางนอย ๖ หนวยกิต)  โดยมีคุณวุฒิตรงตามตําแหนงและคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะสามารถ    
เขารับราชการตามตําแหนงท่ีเปดบรรจุ

๕.๒.๒ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการขอแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวน ตามขอบังคับ
กระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับท่ีแกไขทุกฉบับ 

๕.๒.๓ เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
๕.๒.๔ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
๕.๒.๕ ไมเปนโรคท่ีขัดตอการบรรจุเขาเปนนายทหารประทวน (ตามผนวก ข) 
๕.๒.๖ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมไมเปนผู ท่ีมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย        

ตามคําพิพากษา 



  ๕.๒.๗ ไมอยูในสมณเพศ 
  ๕.๒.๘ ไมเปนผูอยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษา
ของศาลในคดีอาญายกเวนแตความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ 
  ๕.๒.๙ ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
  ๕.๒.๑๐ ไมเปนผูเคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไลออกจากราชการ 
  ๕.๒.๑๑ ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหารมากอน 
  ๕.๒.๑๒ ไมเปนผูเสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดใหโทษ หรือมีประวัติคดีอาญาขอหาเก่ียวกับ
ยาเสพติด 

ขอ ๖ หลักฐานการรับสมัครสอบ ใหยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริง (พรอมสําเนาอยางละ ๑ ฉบับ) 
และใบสมัครสอบ เม่ือกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารแลวจะสงฉบับจริงใหกลับคืน (จะเก็บไวเปนหลักฐาน
เฉพาะฉบับสําเนาเทานั้น) 

 ๖.๑ หลักฐานสําหรับทหารกองหนุน ตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานใบสําคัญทางทหาร (พรอมสําเนา) 
และสําเนาหลักฐานอยางละ ๑ ฉบับ ดังนี้ 
  ๖.๑.๑ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
  ๖.๑.๒ แบบ สด.๘ 
  ๖.๑.๓ ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา (TRANSCRIPT)  
  ๖.๑.๔ บัตรประจําตัวประชาชน 
  ๖.๑.๕ ทะเบียนบานของผูสมัครสอบ ท่ีระบุวา บิดา, มารดา มีสัญชาติไทย 
  ๖.๑.๖ ทะเบียนบานของบิดา มารดาผูใหกําเนิด ท่ีระบุวา บิดา มารดา (ปู,ยา,ตา และยาย)        
มีสัญชาติไทย 
  ๖.๑.๗ ใบรับรองแพทย 
  ๖.๑.๘ กรณี บิดา, มารดา ของผูสมัครถึงแกกรรมและใบมรณบัตรมิไดระบุสัญชาติ ปู, ยา, ตา 
และยายแลวแตกรณี ใหใชสําเนาทะเบียนบานบิดา และ/หรือ มารดา แลวแตกรณีท่ีประทับตราวา “ตาย”        
จาก อําเภอ/เขต โดยตอง ระบุสัญชาติของปู, ยา, ตา และยาย วามีสัญชาติไทยอยางชัดเจน หรือสําเนาสูติบัตร   
ของบิดา และ/หรือ มารดา แลวแตกรณี (โดยตองตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุลวา ตรงกับทะเบียนบานหรือไม หากไม
ตรงกัน ตองสงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลท่ีตรงกับปจจุบันดวย) หรือใหอําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรอง
สถานท่ีเกิด บิดา และ/หรือ มารดาแลวแตกรณี วาเปนบุคคลท่ีเกิด ณ ตําบล อําเภอ จังหวัดใดในประเทศไทย หรือ
ใหอําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรอง บิดา และ/หรือ มารดา แลวแตกรณี วาเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
  ๖.๑.๙ กรณี ปู, ยา, ตา และยาย ของผูสมัคร มีสัญชาติอ่ืนท่ีมิใชสัญชาติไทย แลวแตกรณี ใหใช
หลักฐานสําเนาสูติบัตรของผูสมัคร ท่ีมีขอมูลของบิดา มารดา ระบุถึงชื่อตัว ชื่อสกุล เกิดท่ีจังหวัด และประเทศไทย 
อยางครบถวน (โดยตองตรวจสอบชื่อตัว ชื่อสกุล วาตรงกับทะเบียนบานหรือไม หากไมตรงกัน ตองสงหลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ท่ีตรงกับปจจุบันดวย) หรือ สําเนาสูติบัตร ของบิดา หรือ/มารดาแลวแตกรณี (โดยตอง
ตรวจสอบชื่อตัว – ชื่อสกุล วาตรงกับทะเบียนบานหรือไม หากไมตรงกันตองสงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว –       
ชื่อสกุล ท่ีตรงกับปจจุบันดวย) หรือใหอําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานท่ีเกิด บิดา และ/หรือมารดา แลวแตกรณี 
วาเปนบุคคลท่ีเกิด ณ ตําบล อําเภอ จังหวัดใดในประเทศไทย หรือใหอําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองบิดา และ/
หรือมารดา แลวแตกรณี วาเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  



  ๖.๑.๑๐ ในกรณีทะเบียนบาน ระบุชื่อสกุลบิดา มารดา ของผูสมัคร ไมตรงกัน ใหใชหลักฐานของ
ทางราชการท่ีแสดงถึงสาเหตุท่ีชื่อสกุลบิดา มารดาไมตรงกัน คือสําเนาทะเบียนการหยาของบิดา มารดา ท่ีระบุชื่อ
สกุลเดิมของมารดาอยางชัดเจน หรือสําเนาทะเบียนสมรสใหมของมารดา ท่ีระบุชื่อสกุลเดิมของมารดาอยางชัดเจน 
หรือหลักฐานการอนุญาตใหมารดาท่ีจดทะเบียนสมรสสามารถใชชื่อสกุลเดิมของตนเองไดตามท่ีรองขอตอทาง
ราชการ หรือ สําเนาสูติบัตรของผูสมัครท่ีระบุชื่อตัว – ชื่อสกุล บิดา มารดา อยางชัดเจน (โดยตองตรวจชื่อตัว  - 
ชื่อสกุล วาตรงกับทะเบียนบานหรือไม หากไมตรงกัน ตองสงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลท่ีตรงกับปจจุบัน
ดวย) หรือใหอําเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองวา เปนบิดา และ/มารดาจริง แลวแตกรณี หรือใหอําเภอ/เขต ออก
หนังสือรับรองวาชื่อตัวในชอง บิดา/หรือมารดาตามทะเบียนบานของผูสมัคร แลวแตกรณี กับชื่อตัว – ชื่อสกุลตาม
ทะเบียนบานของบิดา และ/หรือมารดาแลวแตกรณีเปนบุคคลเดียวกัน 
  ๖.๑.๑๑ ในกรณีทะเบียนบานกับหลักฐานอ่ืนของทางราชการ ระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุลของ
ผูสมัครบิดา หรือมารดาไมตรงกัน แลวแตกรณี ใหใชหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล ของผูสมัคร บิดา 
หรือมารดา ท่ีระบุชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุล แลวแตกรณีท่ีตรงกับทะเบียนบาน หรือใหอําเภอออกหนังสือรับรองวา 
เปนบิดา และ/หรือมารดา จริงแลวแตกรณีหรือใหอําเภอออกหนังสือรับรองวา ชื่อตัว และ/หรือชื่อสกุลของผูสมัคร 
บิดา หรือมารดา แลวแตกรณีตามหลักฐานทะเบียนบาน กับหลักฐานอ่ืนของทางราชการ เปนบุคคลเดียวกัน 
  ๖.๑.๑๒ ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลของผูสมัครสอบ บิดา หรือมารดา แลวแตกรณี     
ใหแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ประกอบหลักฐานการรับสมัคร 
  หมายเหตุ ใหผูสมัครสอบรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง 

ขอ ๗ การขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมเติม 
 ใหยื่นเอกสารการขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิมพิเศษฉบับจริง (พรอมสําเนา ๑ ฉบับ) พรอมใบสมัครสอบ        
เม่ือกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารเสร็จแลวจะสงฉบับจริงใหคืน (เก็บไวเปนหลักฐานเฉพาะสําเนาเทานั้น) 
  ๗.๑ หลักฐานแสดงวาสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
ตามหลักสูตรการฝกวิชาทหาร “ชั้นปท่ี ๑ ถึงชั้นปท่ี ๕” ตองเปนเอกสารท่ีออกใหโดย “หนวยบัญชาการรักษา
ดินแดน หรือ หนวยบัญชาการกําลังสํารอง หรือ กรมการรักษาดินแดน” (ตัวอยางตามแบบฟอรมทายเลม) 
  ๗.๒ หลักฐานแสดงวาเปนทหารกองหนุนท่ีเคยรับราชการกองประจําการมากอน 
  ๗.๓ หลักฐานแสดงวาเปนบุตรของทหาร ขาราชการและลูกจางประจํา ในสังกัดกองทัพบก       
ซ่ึงประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําหนาท่ี หรือ
ตองบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซ่ึงไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
หรือไดรับเงินคาทําขวัญตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
  ๗.๔ หลักฐานแสดงวาเปนบุตรของทหารท่ีไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกลาหาญ 
หรือเหรียญกลาหาญ 
  ๗.๕ หลักฐานแสดงวาเปนบุตรของทหาร ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการ สังกัด
กองทัพบก ท่ียังรับราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมากอน เวน ผูท่ีถูกปลดออกจากประจําการเนื่องจากมี
ความผิด หรือบกพรองตอหนาท่ี 
  ๗.๖ การพิจารณาคะแนนเพ่ิมพิเศษ เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกองทัพบกกําหนด  

 



ขอ ๘ กําหนดการรับสมัครสอบ 
 วันรับสมัคร   - ตั้งแตวันพุธท่ี ๒๗ มี.ค.๕๖ – วันศุกรท่ี ๒๖ เม.ย.๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
(เวนวันหยุดราชการ) 
     - สถานท่ี  กองกําลังพล กรมการเงินทหารบก (สามารถ Download 
สมุดแนะนําและใบสมัครไดจากเว็บไซตกรมการเงินทหารบกและเว็บไซตโรงเรียนทหารการเงิน) 
 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ - วันพุธท่ี ๑ พ.ค.๕๖ 
     - สถานท่ี กองกําลังพล กรมการเงินทหารบก และ www.findept.com, 
www.armyfinanceschool.com 

ขอ ๙ การสมัครสอบ 
 ๙.๑ เขียนใบสมัครสอบใหถูกตองและชัดเจน ตามแบบตัวอยางท่ีหนวยรับสมัครติดไว และหลักฐาน          
ท่ีนํามาใชสมัครสอบตองเปนหลักฐานท่ีเปนจริง ถาหากตรวจพบวาเอกสารเปนเท็จ จะตองถูกดําเนินคดี            
ตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด 
 ๙.๒ ใหตรวจสอบความถูกตองของใบสมัครสอบกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธกอนยื่นหลักฐานใบสมัครสอบ 
 ๙.๓ เม่ือพรอมแลวคอยยื่นหลักฐานสมัครสอบ 
 ๙.๔ เม่ือกรรมการรับสมัครสอบตรวจเอกสารแลวจึงจะออกบัตรประจําตัวสอบให พรอมกับสงเอกสาร
ประกอบการสมัครสอบฉบับจริงใหคืน (กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสําเนาไวเปนหลักฐาน) 
 ๙.๕ เม่ือไดรับบัตรประจําตัวสอบแลวตองจําหมายเลขประจําตัวสอบไวและนําติดตัวตลอดในหวงการสอบ 
ถาไมมีบัตรประจําตัวสอบไปแสดงตอคณะกรรมการ “จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ” 
 ๙.๖ ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไมไดรับคืน ใหติดตามสอบถามกับกรรมการรับสมัครสอบ    
ในวันนั้นหากมีเอกสารสําคัญสูญหายไป คณะกรรมการไมสามารถรับผิดชอบได 
 ๙.๗ “กรณีทําบัตรประจําตัวสอบหาย” ใหแจงความท่ีสถานีตํารวจ จากนั้นนําหลักฐานใบรายงานบันทึก
ประจําวันรับแจงเอกสารหาย, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรูปถายจํานวน ๒ รูป ยื่นเรื่องท่ี กองกําลังพล 
กรมการเงินทหารบก เพ่ือขอออกบัตรแทน 

ขอ ๑๐ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) (ดูรายวิชาสอบท่ี ผนวก ก) 
 ๑๐.๑ สถานท่ีสอบ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เลขท่ี ๔๑ ถนนเทิดดําริ แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ๑๐.๒ วัน เวลาสอบ วันเสารท่ี ๔ พ.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๑๐.๓ การเตรียมตัวของผูสมัครสอบ 
  ๑๐.๓.๑ ท่ีนั่งสอบ จะแจงใหผูสมัครสอบทราบ ในหวงเวลาภาคเชา วันสอบภาควิชาการ (รอบแรก) 
โดยกรรมการควบคุมการสอบจะปดประกาศแผนผังท่ีนั่งสอบไวใหผูสมัครสอบไดตรวจสอบ ท่ีบริเวณดานหนาท่ีหองสอบ 
  ๑๐.๓.๒ แตงกายชุดสุภาพ และใหไปกอนเวลาสอบแตเนิ่น 
  ๑๐.๓.๓ ใหนํา ปากกา มาใชทําขอสอบดวย 
 ๑๐.๔ การเขาหองสอบเพ่ือสอบภาควิชาการ (ขอเขียน) 
  ๑๐.๔.๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ใหพรอมท่ีหนาหองสอบของตัวเองเขาแถวเรียงตามลําดับหมายเลข
ประจําตัวสอบ 

http://www.findept.com/
http://www.armyfinanceschool.com/


  ๑๐.๔.๒ หาม นําอุปกรณท่ีไมเก่ียวของกับการสอบ เชน นาฬิกาท่ีเปนเครื่องคิดเลข โทรศัพทมือถือ 
เพจเจอร หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด 
  ๑๐.๔.๓ กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเขาหองสอบตามลําดับ ใหนั่งตามผังท่ีนั่งสอบและ
ผูสมัครสอบจะตองเตรียม “บัตรประจําตัวสอบ” และ “บัตรประจําตัวประชาชน” ไวรับตรวจดวย 
  ๑๐.๔.๔ เม่ือแจกปญหาสอบและใบคําตอบแลว หาม เปดอานปญหาสอบกอนท่ีหัวหนากรรมการ
ควบคุมการสอบสั่ง (หากมีขอสงสัยใหยกมือถามกรรมการควบคุมการสอบ) 
  ๑๐.๔.๕ เม่ือไดเวลาเริ่มทําขอสอบ จะไมอนุญาตใหผูมาถึงหองสอบ หลังเวลาเริ่มทําขอสอบ      
๑๕ นาที เขาหองสอบในทุกกรณี และผูท่ีเขาสอบ จะตองอยูในหองสอบจนกวาจะสิ้นสุดเวลาสอบ จะออกจากหอง
สอบกอนเวลาไมได 
  ๑๐.๔.๖ หาม นั่งผิดจากหมายเลขท่ีนั่งสอบของตนเองหรือลงหมายเลขประจําตัวสอบท่ีไมใชหมายเลข 
ประจําตัวของตนเองในใบคําตอบ (กรณีนี้ จะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 
  ๑๐.๔.๗ หาม แสดงกริยาท่ีอาจจะสอไปในทางทุจริต ทุกกรณี 
 ๑๐.๕ คําแนะนําในการเขียนใบคําตอบแบบปรนัย (เลือกขอ)  
  ๑๐.๕.๑ ฟงคําแนะนําในการเขียนใบคําตอบของกรรมการคุมหองสอบใหเขาใจ หากปฏิบัติไมถูกตอง
อาจจะไมตรวจใบคําตอบ เปนเหตุทําใหไมไดคะแนนในการสอบครั้งนั้น 
  ๑๐.๕.๒ ใหกากบาท (X) ปากกาลงในชองท่ีเลือกตอบเพียงชองเดียว (หามใชหมึกระบาย) 
   ตัวอยาง ถาเลือกคําตอบขอ ๑ ในขอ ง 
     
                       ก   ข   ค   ง 
        ๑. 
 ๑๐.๖ เม่ือหมดเวลาสอบ ใหวางเอกสารปญหาสอบและกระดาษใบคําตอบไวบนโตะ หาม นําออกจากหอง
สอบเปนอันขาด (หากฝาฝนจะถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ) 

ขอ ๑๑ กําหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) 
 วันศุกรท่ี ๑๐ พ.ค.๕๖ ณ กรมการเงินทหารบก และ  www.findept.com, www.armyfinanceschool.com 

ขอ ๑๒ การทดสอบในข้ันตอไป (รอบสอง) 
 ๑๒.๑ ผูท่ีมีรายชื่อประกาศผลสอบผานภาควิชาการ (รอบแรก) เทานั้น จึงจะมีสิทธิสอบในรอบท่ีสอง       
โดยผูสมัครสอบ จะตองเขารับการทดสอบใหครบทุกข้ันตอน หากไมดําเนินการตามท่ีกําหนดแลว จะมีผล            
การทดสอบเปน “ไมผานการทดสอบ” 
 ๑๒.๒ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ทาทดสอบและคะแนน ตาม ผนวก ก) 
  ๑๒.๒.๑ วันเสารท่ี ๑๘ พ.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 
  ๑๒.๒.๒ แตงกายชุดกีฬา 
 ๑๒.๓ การสอบสัมภาษณและความเหมาะสมกับตําแหนง เพ่ือทดสอบความรูความสามารถให มี         
ความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี ท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง ดังนี ้
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  ๑๒.๓.๑ ทดสอบดานบุคลิกภาพโดยการสัมภาษณปากเปลา 
   - วันเสารท่ี ๑๘ พ.ค.๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 
  ๑๒.๓.๒ แตงกายชุดสุภาพ 
ขอ ๑๓ การประกาศผลสอบเม่ือทดสอบแลวเสร็จทุกข้ันตอน (ข้ันสุดทาย) 

 ๑๓.๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พ.ค.๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กรมการเงินทหารบก และ www.findept.com, 
www.armyfinanceschool.com  

 ๑๓.๒ ผูท่ีสอบไดเปนบุคคลตัวจริง กําหนดรายงานตัวและลงลายมือชื่อเปนหลักฐานไวท่ี กองกําลังพล 
กรมการเงินทหารบก ในวันอังคารท่ี ๒๘ พ.ค.๕๖ ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 ๑๓.๓ ผู ท่ีสอบไดเปนบุคคลตัวจริงกําหนดทําสัญญาบรรจุเขารับราชการ ท่ีกรมการเงินทหารบก             
ในวันอังคารท่ี ๒๘ พ.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. หากไมสงหลักฐานภายในหวง วัน เวลา ท่ีกําหนด  
ถือวาทานสละสิทธิ์ในการบรรจุเขารับราชการ และกรมการเงินทหารบก จะเรียกบุคคลอะไหลเพ่ือบรรจุทดแทน
ตอไป 

 ๑๓.๔ ผูท่ีสอบไดคะแนนรวมสูงสุด และผานเกณฑการทดสอบทุกข้ันตอน จะไดรับการประกาศชื่อเพ่ือเขา
รับการบรรจุเปนนายทหารประทวน และจะประกาศบุคคลอะไหลไวสํารองอีกจํานวนหนึ่ง ท้ังนี้ คณะกรรมการ
อํานวยการเปนผูมีอํานาจชี้ขาด โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการ จะถือเปนท่ีสุด 

 ๑๓.๕ กรณีมีผลการทดสอบ “คะแนนรวมเทากัน” คณะกรรมการดําเนินงานจะพิจารณาคะแนน         
“วิชาเฉพาะตามคุณวุฒ”ิ เปนวิชาตัดสินชี้ขาด 

ขอ ๑๔ การปฏิบัติของผูท่ีมีรายช่ือประกาศผลการสอบ (ข้ันสุดทาย) 

 ๑๔.๑ ผูท่ีสอบไดเปนบุคคลตัวจริง ตองมารายงานตัวโดยลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน ณ กองกําลังพล 
กรมการเงินทหารบก ในวันอังคารท่ี ๒๘ พ.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. เพ่ือข้ึนบัญชีไวเตรียมการ        
ทําสัญญาบรรจุเขารับราชการท่ี กรมการเงินทหารบก ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. โดยไมมีขอยกเวน   
การเลื่อนเวลารายงานตัวเปนเวลาอ่ืนตามท่ีกําหนดไวขางตนไมวากรณีใดท้ังสิ้น 

 ๑๔.๒ ผู ท่ีสอบไดเปนบุคคลอะไหล ตองติดตอแจงยืนยันรับทราบผลการจัดลําดับการสอบไวดวย           
ในวันอังคารท่ี ๒๘ พ.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองกําลังพล กรมการเงินทหารบก กรณีหากมี
บุคคลตัวจริงไมมารายงานตัวตามวัน เวลา ท่ีกําหนดตามขอ ๑๔.๑ ถือวาสละสิทธิ์ จะไดแจงใหบุคคลอะไหล         
มารายงานตัวเพ่ือบรรจุทดแทนทันที 

 ๑๔.๓ หากไมดําเนินการตามท่ีไดชี้แจงไวแลว และไมมีหลักฐานการลงลายมือชื่อเพ่ือข้ึนบัญชีไวแลว เม่ือเลยกําหนด
นัดหมาย คณะกรรมการดําเนินงานจะถือวาทานสละสิทธิ์ และจะจัดบุคคลอะไหลท่ีไดรายงานตัวข้ึนบัญชีไวข้ึนมา
ทดแทนตามลําดับ  

ขอ ๑๕ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกําหนดการในการรับสมัครและการสอบคัดเลือกในข้ันตอนตาง ๆ กรมการเงิน
ทหารบก จะแจงเปนประกาศ กรมการเงินทหารบก ใหทราบลวงหนา 
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ผนวก ก 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมและข้ันตอนการสอบเขารับราชการเปนนายทหารประทวน) 

๑. ทดสอบภาควิชาการ (รอบแรก) ผูมีสิทธิสอบทุกนาย จะตองเขารับการทดสอบ วันเสารท่ี ๔ พ.ค.๕๖           
ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เลขท่ี ๔๑ ถนนเทิดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร (เวลาการสอบจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ) 

 ๑.๑ วิชาท่ัวไป ประกอบดวย 
  ๑.๑.๑ วิชาภาษาไทย      ๑.๑.๔ วิชาศาสนาและศีลธรรม 
  ๑.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ      ๑.๑.๕ วิชาระเบียบงานสารบรรณ 
  ๑.๑.๓ วิชาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 ๑.๒ สอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางสาขา (ระดับพ้ืนฐาน) วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิทางการเงิน การบัญชี 
(การบัญชี, การเงิน) 

๒. การทดสอบในข้ันตอไป (รอบสอง) ผูท่ีสอบผานการทดสอบในรอบแรก จึงจะไดทําการทดสอบในรอบสอง 
เพ่ือเปนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูพรอมท่ีจะเขารับราชการเปนนายทหารประทวนแมบางข้ันตอนการทดสอบ  
จะไมมีคะแนน แตจะตองเขารับการทดสอบใหครบทุกข้ันตอน  หากทดสอบไมครบทุกข้ันตอนจะไดรับ            
การประมวลผลเปน “ไมผานการทดสอบ” 

 ๒.๑ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย  

  - วันเสารท่ี ๑๘ พ.ค.๕๖ ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก (ภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก) 
เวลา ๐๘.๐๐ น. 
  - แตงกายชุดกีฬา ทําการทดสอบตามทาท่ีกําหนดไวตามตารางขางทาย 

ตัวอยางตารางแสดงเกณฑการทดสอบรางกาย 

หมายเหตุ 

 - ใชเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายผูท่ีบรรจุเขารับราชการใหม (ตามคําสั่ง ทบ. ท่ี ๕๙๐/๒๕๔๙      
ลง ๑๒ ต.ค.๔๙) 
 - เกณฑการคิดอายุ พ.ศ.ปจจุบัน ลบดวย พ.ศ.เกิด 
 ๒.๒ การสอบสัมภาษณโดยการสัมภาษณปากเปลา เพ่ือทดสอบดานบุคลิกภาพ, ทัศนคติและไหวพริบ 
 - วันเสารท่ี ๑๘ พ.ค.๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

กลุมอายุ (ป) 

ดันพ้ืน (ไมจํากัดเวลา) (ครั้ง) ลุกนั่ง ๒ นาที (ครั้ง) ว่ิง ๘๐๐ ม. (นาที) 

เกณฑ ๗๐% 
เกณฑ 
๑๐๐% 

เกณฑ ๗๐% 
เกณฑ 
๑๐๐% 

เกณฑ ๗๐% 
เกณฑ 
๑๐๐% 

ช ช ช ช ช ช 

๑๘ – ๒๘ ๑๖ ๒๒ ๒๓ ๓๔ ๔.๓๐ ๓.๑๕ 



หมายเหตุ 
 - ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) วันศุกรท่ี ๑๐ พ.ค.๕๖ ณ กรมการเงินทหารบก และ 
www.findept.com, www.armyfinanceschool.com 

 - ประกาศผลสอบเม่ือทดสอบแลวเสร็จทุกข้ันตอน (ข้ันสุดทาย) วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พ.ค.๕๖ ณ กรมการเงินทหารบก 
และ www.findept.com, www.armyfinanceschool.com 

 - กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกําหนดการในการรับสมัครและการสอบคัดเลือกในข้ันตอนตาง ๆ กรมการเงิน 
ทหารบก จะแจงเปนประกาศ กรมการเงินทหารบก ใหทราบลวงหนา 
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ผนวก ข 

บัญชีรายช่ือโรคท่ีขัดตอการบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 

 บัญชีชื่อโรคหรือความผิดปกติตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร       
พ.ศ.๒๔๙๗ และโรคหรือความพิการซ่ึงขัดตอการบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวนในสังกัดกองทัพบก 

ขอ ๒ โรคหรือสภาพรางกาย หรือสภาพจิตใจ ซ่ึงไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามมาตรตรา ๔๑ คือ  

 (๑) โรคหรือความพิการทางตา 
 (ก) ตาขางหนึ่ง ขางใดบอด คือเม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูในระดับต่ํากวา 
๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา 
 (ข) สายตาไมปกติคือเม่ือรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยูในระดับ ๖/๒๔ หรือ    
ต่ํากวาท้ังสองขาง 
 (ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอรหรือสายตายาวมากกวา ๕ ไดออปเตอรท้ังสองขาง 
 (ง) ตอแกวตาท้ังสองขาง (Bilateral Cataract) 
 (จ) ตอหิน (Glaucoma) 
 (ฉ) โรคข้ัวประสาทตาเสื่อมท้ัง ๒ ขาง (Optic Atrophy) 
 (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุนท้ังสองขาง 
 (๒) โรคหรือความผิดปกติของหู 
  (ก) หูหนวกท้ังสองขาง ตองใชเสียงในชวงคลื่นความถ่ี ๕๐ – ๒๐๐๐ รอบ/นาทีหรือ มากกวา ๕๕    
เดซิเบลจึงจะไดยินท้ังสองขาง 
  (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังท้ังสองขาง 
  (ค) เยื่อแกวหูทะลุท้ังสองขาง 
 (๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
  (ก) หัวใจและหลอดเลือดพิการอยางถาวรจนอาจอันตรายรายแรง 
  (ข) ลิ้นหัวใจพิการ 
  (ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง 
  (ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจ ชนิดไมรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย 
  (จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง 
  (ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดท่ีอาจเปนอันตราย 
 (๔) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด 
  (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางถาวรและอาจเปนอันตราย 
  (ข) ภาวะมามโต (Hyperspleenism) ท่ีรักษาไมหายและอาจเปนอันตราย 
 (๕) โรคของระบบหายใจ 
  (ก) โรคปอดอุดตันเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) 
  (ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis) 
  (ค) โรคหืด (Asthma) 



 (ง) โรคของระบบหายใจท่ีทําใหสมรรถภาพปอดลดลงอยางถาวรจน Forced Expiratory Volume 
in One Second  ต่ํากวา ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ํากวารอยละ ๖๐ ของคาปกต ิ

(๖) โรคของระบบทางเดินปสสาวะ 
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง 
(ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephritic Syndrome) 
(ค) ไตวายเรื้อรัง 
(ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney) 

(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ 
(ก) ขออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป 
(ข) แขน ขา มือ เทา นิ้วอยางใดอยางหนึ่งผิดปกติดังตอไปนี้ 

๑. แขน ขา มือ หรือเทา ดวน หรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมท่ีสุดแลวก็ยังใชการไมได 
๒. นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
๓. นิ้วของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว 
๔. นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงปลายนิ้วหรือพิการจนถึงข้ันใชการไมได 
๕. นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการจนถึงข้ันใชการไมได 
๖. นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงปลายนิ้วพิการข้ันใชการไมได 
๗. นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงข้ันใชการไมได 
๘. นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่ง ตั้งแตหนึ่งนิ้วข้ึนไปดวนจนถึงโคนนิ้วหรือพิการข้ันใชการไมได 

(ค) คอเอียงหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
(ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคด หรือแอนจนเห็นไดชัดหรือแข็งท่ือชนิดถาวร 
(จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลใหอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด

ใชการไมได 
(๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิซึม 

(ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 
(ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร 
(ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร 
(ง) เบาหวาน 
(จ) ภาวะอวน (Obesity) ซ่ึงมีคาดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index) ตั้งแต ๓๕ 

กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป 
 (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเก่ียงกับเมตะบอลิซึมของแรธาตุสารอาหารดุลสารน้ําอีเล็กโทรลัยทและ 

กรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิซึมอ่ืนๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย 
(๙) โรคติดเชื้อ 

(ก) โรคเรือ้น 
(ข) โรคเทาชาง 
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซ่ึงไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา 



  (ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ท่ีมีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือ ต่ํากวานั้น 
  (ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษา หรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
  (ค) ลมชัก (Bpilepsy) หรือโรคท่ีทําใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร 
  (ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเทาชนิดถาวร 
  (จ) สมองเสื่อม (Dementia) 
  (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังท่ีทําใหเกิดความผิดปกติอยางมากในการ
เคลื่อนไหวของแขนขาอยางถาวร 
  (ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenis Gravis)  
 (๑๑) โรคทางจิตเวช 
  (ก) โรคจิตหรือ โรคท่ีทําใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร 
 (๑๒) โรคอ่ืน ๆ 
  (ก) กระเทย (Hermaphrodism) 
  (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
  (ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดรุนแรง (Chronic Active Hepatitis) 
  (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
  (จ) คนเผือก (Albino) 
  (ฉ) โรคลูปสอิริธิมาโตซัสท่ัวรางกาย (Systemic Lupus Erythematoss) 
  (ช) กายแข็งท่ัวรางกาย (Systemic Solerosis) 
  (ซ) รูปวิปริตตางๆ ไดแก 
   ๑. จมูกโหว 
   ๒. เพดานเหงือกสูงหรือลิ้นไกสั้นพูดไมชัด 
  (ด) โรคเอดส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพ่ิมเตมิ 

ใหตรวจสอบขอมูลทางอินเตอรเน็ตเปนชองทางหลักท่ี เว็บไซตกรมการเงินทหารบก www.findept.com 
และเว็บไซตโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก www.armyfinanceschool.com 

ติดตอสอบถามเกี่ยวกับปญหาการสมัครสอบ 
กองกําลังพล กรมการเงินทหารบก โทร ๐-๒๒๙๗๗๖๒๔ 

ติดตอสอบถามเก่ียวกับการขอหนังสือรับรองวิทยฐานะและคะแนนเพ่ิมของ นศท. 
นศท. ในสวนกลาง (กทม.และปริมณฑล) ติดตอสอบถามไดท่ี 

- กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐ – ๒๒๒๓ – ๓๒๕๔ 
- กองกําลังพล ศูนยกําลังสํารอง  โทร. ๐ – ๒๒๗๕ – ๔๕๐๔ 

นศท. ในสวนภูมิภาค 
- กองเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. ๐ – ๒๒๒๓ – ๓๒๕๔ 

ขอมูลสถานท่ี 
กรมการเงินทหารบก (ภายในกองบัญชาการกองทัพบก) ถ.ราชดําเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  
โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ถนนเทิดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๐๐ 

http://www.findept.com/
http://www.armyfinanceschool.com/


(ตวัอยา่งหนงัสือสาํคญัประจาํตวัแสดงวิทยฐานะ) 

ท่ี............./................. 

หน่วยบัญชาการรักษาดนิแดน 

หนังสือสําคญัประจาํตวัแสดงวทิยฐานะฉบบันีแ้สดงว่า

 ................................................................................................................... 

ไดส้าํเร็จการฝึกวชิาทหารชั้นปีท่ี.....................................ประจาํปีการศึกษา..................................................................  

จากสถานศึกษาศึกษา  ................................................................................................................................................. 

         ตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกาํหนด   

ตามกฎหมาย   วา่ดว้ย  การส่งเสริมการฝึกวชิาทหาร 

ระหวา่งรับราชการฝึกวชิาทหารมีความประพฤติ......................................................................................................... 

ใหไ้ว ้  ณ   วนัท่ี............................................................................................................................ 

พลโท 

 (...................................................................) 

   ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 

หมายเหต ุ  ผูท่ี้ขอรับสิทธิคะแนนเพ่ิม  ตอ้งมีหนงัสือรับรองของหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน หรือหน่วยบญัชาการกาํลงั 

     สาํรอง หรือ กรมการรักษาดินแดน (ตามตวัอยา่ง)  

นศท. ในส่วนกลาง ( กทม.และปริมณฑล) ติดต่อสอบถาม ไดท่ี้ 

- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดนิแดน โทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔ 

    - กองกาํลงัพล ศูนย์การกาํลงัสํารอง โทร. ๐๒-๒๗๕๔๕๐๔ 

นศท. ในส่วน ภูมิภาค ( ศูนย์ฝึก นศท. และหน่วยฝึก นศท. ทั่วประเทศ) ติดต่อไดท่ี้ 

- กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดนิแดน โทร. ๐๒-๒๒๓๓๒๕๔ 



(ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการไปราชการทพั) 

ทบ. ๑๐๑ - ๐๔๖ 

ใบรับรองการไปราชการทพั

วนัท่ี........................ เดือน........................................  พ.ศ...................... 

เรียน   เจา้กรมสารบรรณทหารบก 

ดว้ย..............................................................................................................................................................ประเภท.................................................................................................... 

สงักดั..............................................................................................................................................................................................................................................................................มีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ 

บา้นเลขท่ี.......................................หมู่ท่ี......................ถนน.....................................................................................ตาํบล................................................................................................................. 

อาํเภอ........................................................................................................ จงัหวดั..............................................................................   ไดย้ืน่คาํร้องขอให้กรมสารบรรณทหารบก 

ตรวจสอบประวติัราชการของ....................................................................................................................................................................................และรับรองการไปราชการทพั

จึงขอรับรองวา่เคยไปราชการทพั ดงัน้ี .- 

๑. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๒. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

๓. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

กบัไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติ  คือ.- 

๑. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๒. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๓. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

รับรองวา่ถูกตอ้ง 

(ลงช่ือ)............................................................................................................................     (ลงช่ือ).................................................................................................................................. 

เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบประวติั ตาํแหน่ง........................................................................................................................... 
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แผนผังที่ตั้งโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 

สถานีรถไฟสามเสน เป็นจดุอ้างอิงหลกัท่ีอยู่ใกล้กบั โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 

มากท่ีสดุ (ห่างประมาณ 400 เมตร)

อาคารโรงเรียนทหารการเงิน  

(อาคาร    ๖  ชัน้)


