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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รายชือ่ ผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิ าร สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัคร
สอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเป น พนั ก งานสถาบั น สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการศึ กษา
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท เลขอั ต รา ๑๐๐๑๙๙ เงิ น เดื อ น ๒๒,๗๕๐ บาท จํ า นวน ๑ อั ต รา
สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม และประกาศสถาบันฯ เรื่องขยายการรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุ คคลเป นพนั กงานสถาบั นสายสนั บสนุ นวิ ชาการ ตํ าแหน งนั กวิ ชาการศึ กษา ระดั บ ปฏิ บั ติ การ ลงวั นที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น
บั ด นี้ การรั บ สมั ค รได เ สร็ จ สิ้ น แล ว และสถาบั น ได ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค รเข า รั บ
การสอบแขงขันในตําแหนงดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ดังนี้
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ
๑. นางกชรดา วิรุณพันธ
๒. นายกุลภัสร ความสุข
๓. นางสาวขวัญชนก วิริยศ
๔. นางสาวจิตติมา พรหมแกว
๕. นางสาวชญานิษฐ เข็มกลัด
๖. นางสาวณภัทรชญาน โชติกาญจนพัฒน
๗. นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
๘. นางสาวนลินี สรีระเทวิน
๙. นางสาวบวรรมย สรรเสริญ
๑๐. นางสาวบุษยา ธงนําทรัพย
๑๑. นายประภากร ขจรฤทธิ์
๑๒. นางสาวประภาภรณ สุนทรพัฒน
๑๓. นางสาวพัชชา รวยจินดา
๑๔. นางสาวพิริญา เย็นระยับ
๑๕. นางสาวภาวิณี ธีรวุฒิ

๑๖. นายมูอาซ อับดุลเลาะแม
๑๗. นายวชิรพล บุญดวยลาน
๑๘. นางสาววรวรรณ วสุวัฒนกุล
๑๙. นายวิชญวิสิฐ พรหมดา
๒๐. นางสาวศิรดา กันอ่ํา
๒๑. นางสาวสลิลทิพย เนื้อนุม
๒๒. นางสาวสุปราณี ชมจุมจัง
๒๓. นางสาวสโรชิน สมพงษพันธุ
๒๔. นางสาวอรอุมา ตันติสุริยานนท
๒๕. นางสาวอังคนา อึ้งภัทรศิลป
๒๖. นายเจตษฎา สุทธิเลิศ
๒๗. นายเมธานนท สงาชาติ
๒๘. นางสาวเมธินี ภูวทิศ
๒๙. นางสาวโสรยา พลายพิชิต

๒

วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เวลา

วิชาที่สอบ

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

๑. ความรูค วามสามารถทั่วไป
๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

๑. ความรูค วามสามารถเฉพาะ
ตําแหนง
๒. คอมพิวเตอร

เลขที่สอบ
เลขที่ ๑ - ๑๕
เลขที่ ๑๖ - ๒๙
เลขที่ ๑ - ๑๕
เลขที่ ๑๖ - ๒๙

สถานที่สอบ
หอง ๓๐๐๑ ชั้น ๓
อาคารนวมินทราธิราช
หอง ๓๐๐๒ ชั้น ๓
อาคารนวมินทราธิราช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๓
ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๔
ชั้น ๑๐ อาคารสยามบรมราชกุมารี

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑) แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนยิ ม และประพฤติตนเปนสุภาพเชน หามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส เสื้อไมมีแขน รองเทาแตะ
๒) ตองนํ าบั ตรประจําตัวประชาชน หรื อบั ตรอื น่ ที ห่ น วยงานภาครั ฐออกให โดยมี รู ปถ าย
และเลขประจําตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบตั รดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือ
เจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๓) ตองสวมหนากากอนามัยเขาหองสอบ เวนระยะหาง และปฏิบัตติ ามมาตรการปองกันโควิด ๑๙
อยางเครงครัด
หมายเหตุ : ผูทุจริตในการสอบจะถูกปรับใหตก และถูกตัดสิทธิในการเขาสมัครงานภายในสถาบัน
และสถาบันจะดําเนินการตามที่เห็นสมควร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูผานขอเขียนและมีสทิ ธิเขาสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ใหทราบภายใน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบรายชือ่
ได ทีก่ องบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นาบริ ห าร
ศาสตร หรือ http://personnel.nida.ac.th เลือกหัวขอประกาศผลรับสมัครงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รติพร ถึงฝง)
รองคณบดีฝายบริหาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ประธานกรรมการ

