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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ ๑๑๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครสอบคั ดเลื อกเพื่ อบรรจุ บุ คคลเป็ นพนั กงานสถาบั นสายสนั บสนุ นวิ ชาการ สั งกั ดสถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร์
ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร จ านวน ๑ อั ต รา เลขอั ต รา ๑๙๐๐๐๙ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี
เงินเดือน ๑๙,๕๐๐.- บาท สังกัดกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นั้น
บั ด นี้ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ข อประกาศ วั น เวลา และสถานที่ ส อบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นางสาวธารารัตน์ อานักมณี
นางสาวรัชนก แยนา
ว่าที่ ร.ต.หญิงอาธิตยา แก้วคงบุญ
นายภูริณัฐ รัตวัตร์
นางสาวณพสร พิศาลวนิชย์กุล
นางสาววนิดา ปาละแดน
นางสาวณัฐชยาภรณ์ นนทะภา
นางสาวรังสิมา แจ้งจิตร์
นางสุภัทรา เที่ยงงามดี

วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เวลา
วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์

๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

นางสาวนวันวัจน์ พัฒนา
นางสาววิภาวี วงษ์เม่น
นางยุฐิตา นันทปภาโยธิน
นางสาวณัฐกมล นุริตมนตรี
นางสาวอันดา แก้วดา
นางสาวศิริรัตน์ แจ้งกระจ่าง
นายวรพล บุญแก้ว
นางสาวทศพร สุวรรณพงษ์

ลาดับที่
๑-๙
๑๐ -๑๗

สถานที่สอบ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยระบบ Microsoft Teams
ห้องสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตาแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สอบภาคภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑) ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประสิทธิภาพ
พร้อมใช้ Microsoft Teams ได้
๒) เปิดกล้อง VDO ตลอดเวลาการสอบสัมภาษณ์
๓) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อมีแขน
หมายเหตุ : ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิในการเข้าสมัครงานภายในสถาบันและสถาบันจะ
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร
สถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ จะประกาศผลการสอบแข่ งขั นเพื่ อบรรจุ บุ คคลเป็ นพนั กงานสถาบั น
สายสนั บสนุ นวิชาการ ตาแหน่ ง นั กวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สัง กัดกลุ่มงานการเงินและพัส ดุ คณะบริห ารการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม วั น จั น ทร์ ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่ อ ได้ ท างเว็ บ ไซต์
personnel.nida.ac.th เลือกหัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน” และขอให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้าสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ยืนยันการเข้าเพื่อเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ที่ E-mail: Job@nida.ac.th และสแกนเข้ากลุ่ม
โอเพนแชท (Line) ตามขั้นตอนท้ายประกาศฉบับนี้เพื่อรับลิ้งเข้าสัมภาษณ์และรายละเอียดในการสัมภาษณ์ภายใน
วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการ

ลิ้งสแกนเข้ากลุ่มโอเพนแชท

ขั้นตอนการสแกนเข้าโอเพนแชทไลน์
1. ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนเข้ากลุ่มโอเพนแชท
ชื่อกลุ่มสัมภาษณ์ ต.นักวิชาการเงิน สว.
2. เปลี่ยนชื่อผู้สมัครเป็น : เลขที่เข้าสัมภาษณ์
ตามด้วย ชื่อ – สกุล เช่น 1. นายนิด้า ใจดี

