
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เรื่อง รายชือ่ผูมีสิทธสิอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัตกิาร สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร  

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ท่ี  ๒๙๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท เลขอัตรา 
๑๐๐๑๙๐ จํานวน ๑ อัตรา สังกัดกลุมงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร นั้น 

บัดนี้การรับสมัครไดเสร็จสิ้นแลว และสถาบันไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับ การสอบแขงขัน
ในตําแหนงดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ดังนี้ 

รายช่ือผูมีสิทธิสอบ 

๑. นางสาวสุภารัตน แกววิสูตร ๒. นายพศวีร เกษมพลวิวัฒน 
๓. ส.อ.ธรีพล พงษบัว  ๔. นางสาวกัญญาวีร ทัดทาน 
๕. นายพงษพันธ เสนาะคํา ๖. นายภคิน หนูปทยา 
๗. นายชษิณุพงศ ตุมออน ๘. นางสาวกมลวรรณ ปตตา 
๙. นายศิรชัช นาชัยเพ็ชร ๑๐. นางสาวจิราภรณ แกวสสีด 
๑๑. นางสาวดวงพร จันทดี ๑๒. นายปยพงศ ลักษณะปยะ  
๑๓. นางสาวจิตติมา พรหมแกว ๑๔. วาท่ี ร.ต. หญิงภัทรวดี นลิเพ็ชร 
๑๕. นายสิรภพ ยุวะสุต  ๑๖. นางสาวจิตสุภา สังขสุวรรณ 
๑๗. นางสาวทิชาตา มิตรโกสุม ๑๘. นายนฤพัชร ศรีผดุง 
๑๙.นายนภัส ขาวแมนจันทร ๒๐. นางสาวจินตนา แมลงผึ้ง 
๒๑. นางสาวนัซนีน เจริญศรี ๒๒. นายทรงจิตติ วรภัย 
๒๓. นายวชิรพล บุญดวยลาน ๒๔. นางสาวกุลฑรีย สุวรรณภูมิ 
๒๕. นางสาวกนกพร ไชยจันดา 

วัน เวลา และสถานที่สอบ 
วัน เวลา วิชาท่ีสอบ เลขท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

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

๑. ความรูความสามารถท่ัวไป 
๒. ภาษาไทย 
๓. ภาษาอังกฤษ 

เลขท่ี ๑ - ๒๕ 

หอง ๓๐๐๑ ช้ัน ๓  
อาคารนวมินทราธิราช 

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

๑. ความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง 
๒. คอมพิวเตอร 

เลขท่ี ๑ - ๒๕ 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๒ 

ช้ัน ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี 
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๒ 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน  
ใหผูเขาสอบปฏบิัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๑)  แตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนยิม และประพฤติตนเปนสุภาพเชน หามสวมกางเกง-

ขาสั้น กางเกงยีนส เสื้อไมมีแขน รองเทาแตะ 
๒)  ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีหนวยงานภาครัฐออกให โดยมีรูปถาย 

และเลขประจําตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ กรรมการหรือ
เจาหนาท่ีคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

๓) ตองสวมหนากากอนามัยเขาหองสอบ และปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิด ๑๙ 
อยางเครงครัด  

๔) ผูเขาสอบตองแสดงผลตรวจ Antigen test kit (ATK) กอนวันเขาสอบไมเกิน ๒๔ ชั่วโมงตอ
เจาหนาท่ีคุมสอบ โดยใหเปนไปตามรูปแบบการแสดงผลการตรวจตามเอกสารแนบทายประกาศ หากมีขอ
สงสัยเพ่ิมเติมติดตอสอบถามไดท่ี E-mail : Job@nida.ac.th หรือ Line : @๘๑๐zqvao 

หมายเหตุ : ผูทุจริตในการสอบจะถูกปรับใหตก และถูกตัดสิทธิ์ในการเขาสมัครงานภายในสถาบัน
และสถาบันจะดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะประกาศรายชื่อผูผานขอเขียนและมีสิทธิเขาสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ใหทราบภายใน วันศุกรท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบ
รายชื่อไดท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศประพันธ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 
หรือ http://personnel.nida.ac.th   

ประกาศ ณ วันท่ี     เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ติญทรรศน ประทีปพรณรงค) 
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร  

ประธานกรรมการ 

๒๕



๓ 

กําหนดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 ---------------------------------------------  

ขั้นตอน กําหนดการ 

๑. รับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๒๒ มี.ค. -  ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๒. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ 
     สอบแขงขันวัน เวลา และสถานที่สอบ 

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

๓. สอบขอเขียนและปฏิบัต ิ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๔. ประกาศผลผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๕. สอบสัมภาษณ  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 




