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คําแนะนําข้อมูลและเอกสารทีต่ ้องเตรียมในวันรับรายงานตัว
ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลือกตําแหน่งว่างที่จะบรรจุ
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
(ห้อง 7) ดังนี้
ลําดับ
ตําแหน่ง
ลําดับทีเ่ รียกบรรจุ
จํานวน
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ลําดับที่ 1 - 2
2
2 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 1 - 4
4
3 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 1 - 3
3
4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 1 - 4
4
5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
ลําดับที่ 1 - 17
17
6 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ลําดับที่ 1 - 2
2
เตรียมข้อมูล
1. ข้อมูลประวัติการศึกษา
- ชื่อโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก และเกียรตินิยม (ถ้ามี) ตลอดจน อําเภอ/
เขต และจังหวัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทุกระดับชั้นที่จบการศึกษา
- ข้อมูลการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ
- วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่เริ่มศึกษา ถึง วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา (ไม่ใช่ปีการศึกษา)
2. ข้อมูลชื่อสถานีตํารวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. หรือ สภ.
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดําเนินการตรวจสอบประวัติ (พิมพ์ลายนิ้วมือ)
เตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตัว
- ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั กิ าร
ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ ระหว่าง
15,000 – 16,500 บาท ดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบด้านภาษา TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน
อื่นที่เทียบกันได้ เช่น IELTS หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ให้ได้รับเพิ่ม 20%) (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตําแหน่ง ลักษณะงาน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทํางานในภาคเอกชนจะต้องเป็นหน่วยงาน
ที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเพิ่ม 30% 2 – 3 ปี
ให้ได้รับเพิ่ม 20% 1 ปี ให้ได้รับเพิ่ม 10%) (ถ้ามี)
4. มีสําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้ง ให้ได้รับเพิ่ม 20% (ถ้ามี)
5. สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43)
หรือสําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสําเนา
ใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)

หน้าที่ 2/2
- ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบตั ิงาน นายาช่างเทคนิคปฏิบตั งิ าน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบตั งิ าน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน (ทั่วไป) และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
(จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ
ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาใบรับรองผลคะแนนสอบด้านภาษา TOEFL ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน
อื่นที่เทียบกันได้ เช่น IELTS หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ให้ได้รับเพิ่ม 20%) (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการทํางานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตําแหน่ง ลักษณะงาน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทํางานในภาคเอกชนจะต้องเป็นหน่วยงานที่มี
การจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเพิ่ม 30% 2 – 3 ปี ให้ได้รับเพิ่ม
20% 1 ปี ให้ได้รับเพิ่ม 10%) (ถ้ามี)
4. สําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้ง ให้ได้รับเพิ่ม 20% (ถ้ามี)
5. สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43)
หรือสําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสําเนา
ใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)
หมายเหตุ :
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดบรรจุทา่ นเข้ารับราชการในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
ดังนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ท่านใดทีป่ ฏิบตั งิ านราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันทีด่ ังกล่าว
มิฉะนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุทา่ นเข้ารับราชการ
3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผสู้ อบแข่งขันได้ตามลําดับ
ที่เรียกรายงานตัวดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันและเวลาที่กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องรอ
หนังสือเรียก

