
 
 

 

ประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขง่ขัน 

เพื่อบรรจบุคุคลเขา้เปน็พนักงานในส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
ต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิาร นักพสัดุปฏบิตักิาร นักวชิาการเผยแพรป่ฏิบตักิาร 

และนักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 
____________________ 

 
 ตามที่ได้มีประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง  
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ต าแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
และต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ซึ่งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565  
ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้าเป็นพนักงานในส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นั้น 

  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงขอประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักพัสดุ
ปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดังนี ้

 (ก) ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่ วไป และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะ
มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถ 
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา ๐9.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารพิทยพัฒน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 รายละเอียดตาม
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  (ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
   ๑. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
และวิธีการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด 

   ๒. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้สอบ 
ที่สวมเสื้อยืดคอกลม เสื้อไม่มีแขน กางเกงผ้ายีนส์ รองเท้าแตะชนิดฟองน้ า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  ๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ  
      ๒ .๓ ต้องน าบั ตรประจ าตั วสอบซึ่ งพิ มพ์ จากทางเว็บไซต์  http://www.nfc.or.th/  
หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือ http://nfc.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้าเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ” ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ฉบับจริง เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้ส าเนาเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีทั้ง 2 บัตรมา
แสดงคู่กันจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  ทั้งนี้ หากเลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ แต่หากตรวจพบหลังจากที่เริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบ  
โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
  2.4 การสอบข้อเขยีน 
   (๑) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบโดยจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่ม
เวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
   (๒) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดให้เริ่มสอบตามตารางสอบไป
แล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
   (๓ ) ผู้ เข้ าสอบจะต้องนั่ งสอบตามที่ นั่ งสอบและห้ องสอบ ที่ คณะกรรมการ                   
ด าเนินการสอบฯ ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
   (๔) ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตารางสอบไปเองและ
เป็นวัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายเท่านั้น 
   (๕) ต้องใช้กระดาษค าตอบที่ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดให้โดยเฉพาะ      
ซึ่งการระบายวงกลมในกระดาษค าตอบ ต้องใช้ดินสอที่มีความด าเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า และต้องระบาย    
ให้ด าเข้มเต็มวงกลม หากระบายไม่เต็มวง หรือใช้เครื่องหมายอื่น และใช้ดินสอที่จางกว่าที่ก าหนด หรือใช้
ดินสอสีอื่น หรือปากกา หรือระบายเลขประจ าตัวสอบผิด จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
   (๖) ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย 
กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือ
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ (Smart Watch)  
 

 /วิทยุติดตาม….. 
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วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด หากน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการ
ทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
   (๗ ) เชื่ อฟั งและปฏิบั ติต ามค าสั่ งและค าแนะน าของคณะกรรมการ หรือ               
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
   (๘)  หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมด
เวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน  
    (๙ ) เมื่ ออยู่ ในห้ องสอบขณ ะสอบไม่พู ดหรือติดต่อกับผู้ เข้ าสอบอื่น  หรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  (๑๐) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
  (๑๑) ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ หรือกระดาษค าตอบ     
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
  (๑๒) เมื่อหมดเวลาและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ       
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
  2.5 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
   (1) ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจ 
คัดกรองป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และปฏิบัติตาม
แนวทางของเจ้าหน้าที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
   (2) ให้ผู้ เข้าสอบแสดงเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ ) ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR 
หรือ ATK (Antigen Test kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจ ต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง  
ณ สนามสอบ  
   (3) ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อสวมใส่ 
ในการเข้าสอบด้วยตนเอง และต้องสวมใส่ตลอดระยะเวลาในการสอบ 
    (4) ผู้เข้าสอบที่อยู่ระหว่างป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 
(ช่วงระยะเวลา 10 วัน) ให้น าส่งหลักฐานโดยสแกน QR Code วันที่ 8 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 15.00 น. 
โดยจะให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เข้าห้องสอบพิเศษเท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
 
 

 
/กรณีที…่.. 
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    กรณีที่ผู้เข้าสอบใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้ถ่ายภาพแสดงผลการตรวจ ATK 
พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่ทาง
ราชการออกให้ โดยต้องระบุวันและเวลาในการตรวจ ในรูปแบบเอกสารที่พิมพ์บนกระดาษ A4 เพื่อใช้แสดง
ต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ สนามสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  
   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้ 
รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได ้  
 
           ประกาศ ณ วันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2565 

                        

        (ลงนาม)   รัตนะ  สวามีชัย 
                 (นายรัตนะ  สวามีชัย) 
               เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อวัดภาคความรูภ้าคความสามารถทั่วไป  
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วันเสารท์ี่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ อาคารพทิยพฒัน์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

รายละเอียด/เวลาสอบ ห้องสอบ เลขประจ าตัวสอบ / ต าแหนง่ที่สมัครสอบ 

การสอบเพือ่วัดภาค
ความรูค้วามสามารถ

ทั่วไป  
และภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง 

 
เวลาสอบ 

09.00 - 12.00 น. 

ห้องประชุมใหญ่ 104 1001 – 1203  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ห้องประชุมย่อย 1 - 2 1204 – 1257  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ห้องประชุมย่อย 3 - 4 
 1258 – 1275  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    2001 – 2031  นักพสัดุปฏิบัติการ 
    3001 – 3005  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 

ห้องประชุมย่อย 5 - 6 
    3006 – 3018  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
    4001 – 4041  นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ห้องประชุมย่อย 7 - 8     4042 – 4095  นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ห้องประชุมย่อย 9 - 10     4096 – 4149  นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
 

 

 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 



 

 

ผู้เข้าสอบที่อยู่ระหว่างป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) (ช่วงระยะเวลา 10 วัน) 
ให้สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อน าส่งหลักฐาน วันที่ 8 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 15.00 น. โดยจะให้ผู้ติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เข้าห้องสอบพิเศษเท่านั้น  
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1 

ภาพบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให ้

2 

ภาพอุปกรณห์รือเอกสารที่ระบ ุ
วันที่และเวลา 

วันที่ตรวจ.............../................/................ 
เวลาตรวจ............................น. 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้สมัครสอบ 
       (...........................................................) 

 

 

 

 

ใบรบัรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง 
(ส าหรบัยื่นเอกสารในวันสอบข้อเขยีน ณ สถานทีส่อบ) 

 
ชื่อ – สกุล ผู้สมัครสอบ.........................................................................เลขประจ าตัวสอบ........................................................... 

สมัครสอบในต าแหน่ง............................................ท าการสอบในวันที่..............เดือน........................พ.ศ...............เวลา............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  การแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเองให้แสดงผลเป็นเอกสารที่พิมพ์บนกระดาษ A4 (Paper) และน าไปยื่น
ในวันสอบข้อเขียน ณ สถานที่สอบ 

3 

ภาพหลักฐานชุดตรวจ 
ATK 

ด้วยตนเอง 

(ที่ได้ท าการตรวจแล้ว
ก่อนสอบไม่เกิน 72 

ชั่วโมง) 
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