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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชือ่ ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิ าร สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ ๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุ คคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ระดับปฏิบัติการ และประกาศสถาบันฯ ที่ ๒๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องขยาย
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท เลขอัตรา ๑๐๐๑๙๐ จำนวน
๑ อัตรา สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นั้น
บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และสถาบันได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ การสอบแข่งขัน
ในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
๑) น.ส.กรนัฐ อรรถนารีกูรย์ ๒) นายกิตติพงศ์ ตันติเสวี
๓) น.ส.จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม ๔) นายชานนท์ ทองสีนก
๕) น.ส.ณัฐณิชา เจียมแพ
๖) น.ส.ตุลย์ญา สิงหพล
๗) น.ส.ทิพวัลย์ สาสาย
๘) นายธนาคม สร้อยสิงห์
๙) น.ส.ธัชมาศ สุเวช
๑๐) น.ส.ธัญนันท์ ทองสุข
๑๑) น.ส.นวันวัจน์ พัฒนา
๑๒) นางนิชาภา จองกฤษ
๑๓) น.ส.ปภัสรา สักการะ
๑๔) น.ส.พรชนก ธิวงษา
๑๕) นายพันธกิจ ท้าวทอง
๑๖) นายพุธรัตน์ บัวตะมะ
๑๗) น.ส.ภัทรานิษฐ์ ศักดิ์แสง ๑๘) น.ส.ภัทราภรณ์ จุมพรหม
๑๙) น.ส.ราณี อับดุลเลาะห์ ๒๐) นางรุ่งทิพย์ ศิริเจริญ
๒๑) นายฤทธิชัย สำราญสุข ๒๒) นายวุฒิพงษ์ จำปาทอง
๒๓) นายวุฒิภัทร อินทรมงคล ๒๔) น.ส.ศิริวรรณ รัตนประทีป
๒๕) นายสรวิชญ์ บุญมาก
๒๖) น.ส.สิรลิ ักษณ์ ติเพียร
๒๗) น.ส.สุทธญาณ์ บุญเต็ม ๒๘) น.ส.สุธิดา ท้วมสุข
๒๙) นายสุพัฒน์จิตร ลาดบัวขาว ๓๐) น.ส.สุภารัตน์ แก้ววิสูตร
๓๑) นายสุรชัย บัวเจริญ
๓๒) น.ส.อนัญญา สิริขจร
๓๓) น.ส.อรทัย เรืองสถาน
๓๔) นายเกียรติกมล มณีภาค
๓๕) นายโชคชัย แกสมาน
๓๖) น.ส.โชทิชา สุวรรณโคตร
๓๗) น.ส.โอบเอื้อ วิรัชศิลป์
๓๘) นางสาวรุ่งทิพย์ ตาพะขาว

๒

วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เวลา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
๑. ความรูค้ วามสามารถทั่วไป
๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษ
๑. ความรูค้ วามสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง
๒. คอมพิวเตอร์

เลขที่สอบ
เลขที่ ๑ - ๑๙
เลขที่ ๒๐ - ๓๘
เลขที่ ๑ - ๒๘
เลขที่ ๒๙ – ๓๘

สถานที่สอบ
ห้อง ๓๐๐๒ ชั้น ๓
อาคารนวมินทราธิราช
ห้อง ๓๐๐๓ ชั้น ๓
อาคารนวมินทราธิราช
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒
ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔
ชั้น ๑๐ อาคารสยามบรมราชกุมารี

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพเช่น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ
๒) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ าย
และเลขประจำตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๓) ต้ องสวมหน้ ากากอนามั ยเข้ าห้ องสอบ และปฏิ บ ั ต ิ ตามมาตรการป้ องกั นโควิ ด ๑๙
อย่างเคร่งครัด
๔) ผู ้ เ ข้ า สอบต้ อ งแสดงผลการรั บ วั ค ซี น ที ่ มี Vaccine Certificate ครบโดส (2 เข็ ม ) ใน
แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้เข้าสอบที่ยังไม่ได้รั บวัคซีน หรือได้ รับวัคซีนยั งไม่
ครบโดส ให้แสดงผลการตรวจ Antigen test kit (ATK) ก่อนวันเข้าสอบไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
หมายเหตุ : ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสมัครงานภายในสถาบัน
และสถาบันจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์จะประกาศรายชื่ อผู้ผ ่ านข้ อเขี ยนและมีส ิทธิ เข้ าสอบภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ทราบภายใน วันศุกร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ http://personnel.nida.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ประธานกรรมการ

