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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง รายชือ่ ผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิ าร สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร
ตามประกาศสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ที่ ๒๙๕/๒๕๖๕ ลงวั น ที่ ๑๗ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่ อ งรั บ สมั ค รสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเป น พนั ก งานสถาบั น สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผน ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี เงิ น เดื อ น ๑๙,๕๐๐ บาท เลขอั ตรา
๑๐๐๑๙๐ จํานวน ๑ อัตรา สังกัดกลุมงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร นั้น
บัดนี้การรับสมัครไดเสร็จสิ้นแลว และสถาบันไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับ การสอบแขงขัน
ในตําแหนงดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
รายชื่อผูมีสิทธิสอบ
๑. นางสาวสุภารัตน แกววิสูตร
๓. ส.อ.ธีรพล พงษบัว
๕. นายพงษพันธ เสนาะคํา
๗. นายชิษณุพงศ ตุมออน
๙. นายศิรชัช นาชัยเพ็ชร
๑๑. นางสาวดวงพร จันทดี
๑๓. นางสาวจิตติมา พรหมแกว
๑๕. นายสิรภพ ยุวะสุต
๑๗. นางสาวทิชาตา มิตรโกสุม
๑๙.นายนภัส ขาวแมนจันทร
๒๑. นางสาวนัซนีน เจริญศรี
๒๓. นายวชิรพล บุญดวยลาน
๒๕. นางสาวกนกพร ไชยจันดา

วัน เวลา และสถานที่สอบ

วัน เวลา

วิชาที่สอบ

วันจันทรที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

๑. ความรูค วามสามารถทั่วไป
๒. ภาษาไทย
๓. ภาษาอังกฤษ

วันจันทรที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

๑. ความรูค วามสามารถเฉพาะ
ตําแหนง
๒. คอมพิวเตอร

๒. นายพศวีร เกษมพลวิวัฒน
๔. นางสาวกัญญาวีร ทัดทาน
๖. นายภคิน หนูปทยา
๘. นางสาวกมลวรรณ ปตตา
๑๐. นางสาวจิราภรณ แกวสีสด
๑๒. นายปยพงศ ลักษณะปยะ
๑๔. วาที่ ร.ต. หญิงภัทรวดี นิลเพ็ชร
๑๖. นางสาวจิตสุภา สังขสุวรรณ
๑๘. นายนฤพัชร ศรีผดุง
๒๐. นางสาวจินตนา แมลงผึ้ง
๒๒. นายทรงจิตติ วรภัย
๒๔. นางสาวกุลฑรีย สุวรรณภูมิ

เลขที่สอบ
เลขที่ ๑ - ๒๕

เลขที่ ๑ - ๒๕

สถานที่สอบ
หอง ๓๐๐๑ ชั้น ๓
อาคารนวมินทราธิราช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๒
ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี

๒

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑) แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนยิ ม และประพฤติตนเปนสุภาพเชน หามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส เสื้อไมมีแขน รองเทาแตะ
๒) ต องนํ าบั ตรประจํ าตั วประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน วยงานภาครั ฐออกให โดยมีรูปถ 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 : @๘๑๐zqvao
หมายเหตุ : ผูทุจริตในการสอบจะถูกปรับใหตก และถูกตัดสิทธิ์ในการเขาสมัครงานภายในสถาบัน
และสถาบันจะดําเนินการตามที่เห็นสมควร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูผานขอเขียนและมีสิทธิเขาสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ใหทราบภายใน วันศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบ
รายชื่อไดที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
หรือ http://personnel.nida.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ติญทรรศน ประทีปพรณรงค)
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประธานกรรมการ

๓

กําหนดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
--------------------------------------------๑. รับสมัคร

ขั้นตอน

กําหนดการ
ตั้งแตวันที่ ๒๒ มี.ค. - ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕

๒. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
สอบแขงขันวัน เวลา และสถานที่สอบ

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

๓. สอบขอเขียนและปฏิบัติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔. ประกาศผลผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕. สอบสัมภาษณ

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

