ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รายชือ่ ผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิ าร สังกัดกองงานผูบริหาร สํานักงานสถาบัน
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรที่ ๓๙๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่องรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท เงินเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท เลขอัตรา ๑๐๐๑๗๖ จํานวน ๑ อัตรา สังกัดกลุมงาน
ติดตามการดําเนินงานศูนยพัฒนาวิชาการ กองงานผูบริหาร สํานักงานสถาบัน นั้น
บั ด นี้ ก ารรั 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. นางสาวภัทราภรณ จุมพรหม

๑๖. นางสาวชัญญาพัชญ เชี่ยวพานิชนภัส

๒. นางสาวพลอยลภัส บุญกวาง

๑๗. นางสาวรัชฎาวรรณ รองทอง

๓. นายวรุตม บัวเขียว

๑๘. นางสาวดวงพร จันทดี

๔. นางสาวกนกวรรณ ธรรมรูปา

๑๙. นายกุลภัสร ความสุข

๕. นางสาวชุติมาภรณ คาขาย

๒๐. นางสาวประภาภรณ สุนทรพัฒน

๖. นางสาวนิชาภา โฉมศรี

๒๑. นางวาสนา ภูยาแพทย

๗. นางสาวชลธิชา จีนขํา

๒๒. นายนิติกร หนุนนาค

๘. นางสาวกรรณิการ กาญจนรายน

๒๓. นายวชิรพล บุญดวยลาน

๙. นางสาวอรวรรณ สุดสาลี

๒๔. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณมุข

๑๐. นายพัฒนพงษ เลียวรักษโอฬาร

๒๕. นายพงษพันธ เสนาะคํา

๑๑. นายเอกวิทย เลาะวิถี

๒๖. วาที่ ร.ต. ภัทรวดี นิลเพ็ชร

๑๒. นางสาวณัฐกฤดา เศียรอุน

๒๗. นางสาวจุฑามาศ สุดแสวง

๑๓. นางสาวศรีสุพร ภิรมยวรากร

๒๘. นางสาวภัสลดา อมราภรณ

๑๔. ส.อ.ธีรพล พงษบัว

๒๙.นางสาวณัฎฐหทัย ชวรัตนกุล

๑๕. นางสาวธนภรณ เอี่ยมเอิบ

๓๐. นางสาวกุลฑรีย สุวรรณภูมิ

๒

วัน เวลา และสถานที่สอบ

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

เลขที่สอบ

สถานที่สอบ

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

๑. ความรูค วามสามารถทั่วไป
๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษ

เลขที่ ๑ - ๓๐

หอง ๓๐๐๑ ชั้น ๓
อาคารนวมินทราธิราช

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

๑. ความรูค วามสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนง
๒. คอมพิวเตอร

เลขที่ ๑ - ๓๐

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๒
ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑) แตงกายสุภาพเรียบรอย เชน หามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส เสื้อไมมีแขน รองเทาแตะ
๒) ต องนํ าบั ตรประจํ าตั วประชาชน หรือบัตรอื่นที่หนวยงานภาครัฐออกให โดยมีรู ปถ าย
และเลขประจําตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือ
เจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
๓) ต อ งสวมหน า กากอนามั ย เข า ห อ งสอบ และปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น โควิ ด ๑๙
อยางเครงครัด
๔) ผูเขาสอบตองแสดงผลตรวจ Antigen test kit (ATK) กอนวันเขาสอบไมเกิน ๒๔ ชั่วโมงตอ
เจาหนาที่คุมสอบ โดยใหเปนไปตามรูปแบบการแสดงผลการตรวจตามเอกสารแนบทายประกาศ หากมีขอ
สงสัยเพิ่มเติมติดตอสอบถามไดที่ E-mail : Job@nida.ac.th หรือ Line : @810zqvao
หมายเหตุ : ผูทุจริตในการสอบจะถู กปรั บให ตก และถูกตัดสิ ทธิในการเขาสมั ครงานภายใน
สถาบันและสถาบันจะดําเนินการตามที่เห็นสมควร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูผานขอเขียนและมีสิทธิเขาสอบภาคความ
เหมาะสมกั บตํ าแหน ง (สั มภาษณ ) ให ทราบภายใน วันพฤหั สบดี ที่ ๑๖ มิ ถุนายน ๒๕๖๕ โดยสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อไดที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร หรือ http://personnel.nida.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวประภัสสร ประทุมนอก)
นิติกรชํานาญการ
รักษาการแทนผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

