คำแนะนำในการรายงานตัวเพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ประจำปี 2564
1. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 – 2 ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลือกตำแหน่งว่าง
ที่จะบรรจุ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
ห้อง 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
2.1 ข้อมูลประวัติการศึกษา
- ชื่อโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก และเกียรตินิยม (ถ้ามี) ตลอดจน
อำเภอ/เขต และจังหวัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทุกระดับชั้นที่จบการศึกษา
- ข้อมูลการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ
- วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่เริม่ ศึกษา ถึง วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา (ไม่ใช่ปีการศึกษา)
2.2 ข้อมูลชื่อสถานีตำรวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. หรือ สภ.
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (พิมพ์ลายนิ้วมือ)
3. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตัว ดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
3.2 สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) พร้อมยื่นฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.3 หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทำงานในภาคเอกชนจะต้องเป็น
หน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
3.4 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดั บเดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง (ถ้ามี)
3.5 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
หรือสำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเนา
ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)
4. หลักเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่บรรจุ
4.1 ให้ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิเลือกหน่วยงานที่บรรจุ โดยเลือกตามลำดับที่สอบแข่งขันได้จาก
น้อยไปมาก
4.2 ให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุตามอัตราว่างที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เท่านั้น
4.3 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.4 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะนำไปแลกกันผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น
ที่มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
หมายเหตุ :
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดบรรจุท่านเข้ารับราชการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ดังนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ท่านใดที่ปฏิบัติงานราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันที่ ดังกล่าว มิฉะนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุท่านเข้ารับราชการ
3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ
ที่เรียกรายงานตัวดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือเรียก
4. การดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ทางรัฐบาล
5. ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในส่วนกลาง และต้องจัดหาที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ขอให้จัดหาที่พักให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว เพื่อกักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1
มิถุนายน 2564

คำแนะนำในการรายงานตัวเพื่อบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ประจำปี 2564
1. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 – 3 ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลือกตำแหน่งว่าง
ที่จะบรรจุ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
ห้อง 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
2.1 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)
2.2 ข้อมูลชื่อสถานีตำรวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. หรือ สภ.
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (พิมพ์ลายนิ้วมือ)
3. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตัว ดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
3.2 สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) พร้อมยื่นฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.3 หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทำงานในภาคเอกชนจะต้องเป็น
หน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
3.4 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง (ถ้ามี)
3.5 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
หรือสำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเนา
ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)
4. หลักเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่บรรจุ
4.1 ให้ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิเลือกหน่วยงานที่บรรจุ โดยเลือกตามลำดับที่สอบแข่งขันได้จาก
น้อยไปมาก
4.2 ให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุตามอัตราว่างที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เท่านั้น
4.3 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานทีบ่ รรจุแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.4 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะนำไปแลกกันผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น
ที่มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
หมายเหตุ :
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดบรรจุท่านเข้ารับราชการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ดังนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ท่านใดที่ปฏิบัติงานราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันที่ ดังกล่าว มิฉะนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุท่านเข้ารับราชการ
3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ
ที่เรียกรายงานตัวดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือเรียก
4. การดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ทางรัฐบาล
5. ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในส่วนกลาง และต้องจัดหาที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ขอให้จัดหาที่พักให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว เพื่อกักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1
มิถุนายน 2564

คำแนะนำในการรายงานตัวเพื่อบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประจำปี 2564
1. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 – 9 ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลือกตำแหน่งว่าง
ที่จะบรรจุ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
ห้อง 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
2.1 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)
2.2 ข้อมูลชื่อสถานีตำรวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. หรือ สภ.
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (พิมพ์ลายนิ้วมือ)
3. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตัว ดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
3.2 สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) พร้อมยื่นฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.3 หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทำงานในภาคเอกชนจะต้องเป็น
หน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
3.4 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง (ถ้ามี)
3.5 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
หรือสำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเนา
ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)
4. หลักเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่บรรจุ
4.1 ให้ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิเลือกหน่วยงานที่บรรจุ โดยเลือกตามลำดับที่สอบแข่งขันได้จาก
น้อยไปมาก
4.2 ให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุตามอัตราว่างที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เท่านั้น
4.3 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.4 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะนำไปแลกกันผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น
ที่มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
หมายเหตุ :
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดบรรจุท่านเข้ารับราชการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ดังนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ท่านใดที่ปฏิบัติงานราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันที่ ดังกล่าว มิฉะนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุท่านเข้ารับราชการ
3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ
ที่เรียกรายงานตัวดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือเรียก
4. การดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ทางรัฐบาล
5. ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในส่วนกลาง และต้องจัดหาที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ขอให้จัดหาที่พักให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว เพื่อกักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1
มิถุนายน 2564

คำแนะนำในการรายงานตัวเพื่อบรรจุในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
1. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 – 5 ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลือกตำแหน่งว่าง
ที่จ ะบรรจุทางระบบไลน์ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สถานที่ ที่ท่านสะดวก
และมีความพร้อม
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
2.1 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)
2.2 ข้อมูลชื่อสถานีตำรวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. หรือ สภ.
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (พิมพ์ลายนิ้วมือ)
3. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตัว ดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
3.2 สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป
หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) พร้อมยื่นฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.3 หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทำงานในภาคเอกชนจะต้ องเป็น
หน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
3.4 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง (ถ้ามี)
3.5 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
หรือสำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเนา
ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)
4. หลักเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่บรรจุ
4.1 ให้ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิเลือกหน่วยงานที่บรรจุ โดยเลือกตามลำดับที่สอบแข่งขันได้จาก
น้อยไปมาก
4.2 ให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุตามอัตราว่างที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เท่านั้น
4.3 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.4 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะนำไปแลกกันผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น
ที่มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
หมายเหตุ :
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดบรรจุท่านเข้ารับราชการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ดังนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ท่านใดที่ปฏิบัติงานราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันที่ดังกล่าว มิฉะนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุท่านเข้ารับราชการ
3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ
ที่เรียกรายงานตัวดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือเรียก
4. การดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ทางรัฐบาล
5. ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในส่วนกลาง และต้องจัดหาที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ขอให้จัดหาที่พักให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว เพื่อกักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1
มิถุนายน 2564

คำแนะนำในการรายงานตัวเพื่อบรรจุในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวิดีทัศน์)
ประจำปี 2564
1. ให้ ผู้ส อบแข่งขัน ได้ ลำดั บที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลื อกตำแหน่งว่าง
ที่จะบรรจุ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
ห้อง 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
2.1 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)
2.2 ข้อมูลชื่อสถานีตำรวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. หรือ สภ.
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (พิมพ์ลายนิ้วมือ)
3. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตัว ดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
3.2 สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป
หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) พร้อมยื่นฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.3 หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทำงานในภาคเอกชนจะต้องเป็น
หน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
3.4 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง (ถ้ามี)
3.5 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
หรือสำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเนา
ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)
4. หลักเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่บรรจุ
4.1 ให้ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิเลือกหน่วยงานที่บรรจุ โดยเลือกตามลำดับที่สอบแข่งขันได้จาก
น้อยไปมาก
4.2 ให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุตามอัตราว่างที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เท่านั้น
4.3 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.4 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะนำไปแลกกันผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น
ที่มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
หมายเหตุ :
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดบรรจุท่านเข้ารับราชการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ดังนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ท่านใดที่ปฏิบัติงานราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันที่ดังกล่าว มิฉะนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุท่านเข้ารับราชการ
3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ
ที่เรียกรายงานตัวดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือเรียก
4. การดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ทางรัฐบาล
5. ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในส่วนกลาง และต้องจัดหาที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ขอให้จัดหาที่พักให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว เพื่อกักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1
มิถุนายน 2564

คำแนะนำในการรายงานตัวเพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
1. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 – 10 ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลือกตำแหน่งว่าง
ที่จ ะบรรจุ ทางระบบไลน์ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สถานที่ ที่ท่ านสะดวก
และมีความพร้อม
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
2.1 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)
2.2 ข้อมูลชื่อสถานีตำรวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. หรือ สภ.
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (พิมพ์ลายนิ้วมือ)
3. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตัว ดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
3.2 สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป
หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) พร้อมยื่นฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.3 หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทำงานในภาคเอกชนจะต้องเป็น
หน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
3.4 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง (ถ้ามี)
3.5 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
หรือสำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเนา
ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)
4. หลักเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่บรรจุ
4.1 ให้ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิเลือกหน่วยงานที่บรรจุ โดยเลือกตามลำดับที่สอบแข่งขันได้จาก
น้อยไปมาก
4.2 ให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุตามอัตราว่างที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เท่านั้น
4.3 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.4 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะนำไปแลกกันผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น
ที่มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
หมายเหตุ :
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดบรรจุท่านเข้ารับราชการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ดังนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ท่านใดที่ปฏิบัติงานราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันที่ดังกล่าว มิฉะนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุท่านเข้ารับราชการ
3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ
ที่เรียกรายงานตัวดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือเรียก
4. การดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ทางรัฐบาล
5. ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในส่วนกลาง และต้องจัดหาที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ขอให้จัดหาที่พักให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว เพื่อกักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1
มิถุนายน 2564

คำแนะนำในการรายงานตัวเพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
1. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 – 3 ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลือกตำแหน่งว่าง
ที่จะบรรจุ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
ห้อง 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
2.1 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)
2.2 ข้อมูลชื่อสถานีตำรวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. หรือ สภ.
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (พิมพ์ลายนิ้วมือ)
3. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตัว ดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
3.2 สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป
หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) พร้อมยื่นฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.3 หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทำงานในภาคเอกชนจะต้องเป็น
หน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
3.4 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง (ถ้ามี)
3.5 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
หรือสำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเนา
ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)
4. หลักเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่บรรจุ
4.1 ให้ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิเลือกหน่วยงานที่บรรจุ โดยเลือกตามลำดับที่สอบแข่งขันได้จาก
น้อยไปมาก
4.2 ให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุตามอัตราว่างที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เท่านั้น
4.3 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.4 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะนำไปแลกกันผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น
ที่มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
หมายเหตุ :
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดบรรจุท่านเข้ารับราชการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ดังนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ท่านใดที่ปฏิบัติงานราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันที่ดังกล่าว มิฉะนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุท่านเข้ารับราชการ
3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ
ที่เรียกรายงานตัวดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือเรียก
4. การดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ทางรัฐบาล
5. ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในส่วนกลาง และต้องจัดหาที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ขอให้จัดหาที่พักให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว เพื่อกักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1
มิถุนายน 2564

คำแนะนำในการรายงานตัวเพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
1. ให้ ผู้ส อบแข่งขัน ได้ ลำดั บที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลื อกตำแหน่งว่าง
ที่จะบรรจุ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
ห้อง 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1
2. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมข้อมูล ดังนี้
2.1 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)
2.2 ข้อมูลชื่อสถานีตำรวจเขตความรับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของท่าน เช่น สน. หรือ สภ.
เป็นต้น เพื่อใช้ในการออกเอกสารให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (พิมพ์ลายนิ้วมือ)
3. ให้ผู้สอบแข่งขันได้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตัว ดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
3.2 สำเนาใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป
หรือผลคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ (ถ้ามี) พร้อมยื่นฉบับจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.3 หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง โดยมีการระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ หากทำงานในภาคเอกชนจะต้อ งเป็น
หน่วยงานที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
3.4 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เพิ่มเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้ง (ถ้ามี)
3.5 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
หรือสำเนาหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเนา
ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย)
4. หลักเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่บรรจุ
4.1 ให้ผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิเลือกหน่วยงานที่บรรจุ โดยเลือกตามลำดับที่สอบแข่งขันได้จาก
น้อยไปมาก
4.2 ให้ผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุตามอัตราว่างที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้เท่านั้น
4.3 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.4 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้เลือกหน่วยงานที่บรรจุแล้ว จะนำไปแลกกันผู้สอบแข่งขันได้รายอื่น
ที่มารายงานตัวด้วยกันไม่ได้
หมายเหตุ :
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดบรรจุท่านเข้ารับราชการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ดังนั้น ผู้สอบแข่งขันได้ท่านใดที่ปฏิบัติงานราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันที่ดังกล่าว มิฉะนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุท่านเข้ารับราชการ
3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ
ที่เรียกรายงานตัวดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันและเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือเรียก
4. การดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ทางรัฐบาล
5. ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในส่วนกลาง และต้องจัดหาที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ขอให้จัดหาที่พักให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว เพื่อกักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1
มิถุนายน 2564

