
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธสิอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบตัิการ  
สังกดัคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่  ๗๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท เลขอัตรา ๑๔๐๐๑๔ 
จ านวน ๑ อัตรา สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นั้น 

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และสถาบันได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ การสอบแข่งขัน
ในต าแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

๑. นายอานนท์ นามวิเศษ  ๑๕. นางสาวชุติกาญจน์ โสมสิทธิ์ 

๒. นายชัชชนนท์ ศรีลาภสมบัต ิ ๑๖. นางสาวสุภาวดี พึง่พินิจ 

๓. นางสาวธนัชพร พฤกษเกสร ๑๗. นางสาวหทัยรัตน์ แซ่เฮ่า 

๔. นางสาววาสนา เก้ือสง ๑๘. นางสาวชลธชิา จนีข า 

๕. นายทศพร นงค์พรหมมา ๑๙. นายกัญจนะ สนัตติลกกุล 

๖. นางสาวแพรวดาว ชัยมสุิก ๒๐. นายกรกช ทนันชัย 

๗. นายภูตะวัน เลาะ ๒๑. นางสาวณชัชา ฮีมนิกูล 

๘. นางสาวสุรางคณา ตั้งประกอบ ๒๒. นางสาวสราลี ดษิยี ่

๙. นางสาววรลักษณ์ สมค า ๒๓. นางสาวรุจา อินต๊ะปัญญา 

๑๐. นางสาวกัญญพร ฉั่วสวุรรณ ๒๔. นางสาวณัฐนรี เอมโกษา 

๑๑. นางสาวสุนิตา สาโรวาท ๒๕. นายถิรวุฒิ ประพิมพา 

๑๒. นางสาวชัญญาพัชญ์ เชี่ยวพานชินภัส ๒๖. นางสาวกฤติยาภรณ์ ลงอ่อน 

๑๓. นางสาวอัญชษิฐา เกษีสม ๒๗. นางสาวอรปรียา  ชั่งดวงจิตต์ 

๑๔. นางสาวชลาลัย โชตปิระทีป ๒๘. นางสาวอิลฮาม เด่นยิ่งโยชน์ 
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วัน เวลา และสถานที่สอบ  
วัน เวลา วิชาที่สอบ เลขที่สอบ สถานที่สอบ 

วันอังคารที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 
 

๑. ความรูค้วามสามารถทั่วไป 
๒. ภาษาอังกฤษ 
 

เลขที่ ๑ - ๒๘ ห้อง ๓๐๐๑ ช้ัน ๓  
อาคารนวมินทราธริาช 

วันอังคารที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 

๑. ความรูค้วามสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 

เลขที่ ๑ – ๒๘ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ 
ช้ัน ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๑)  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เช่น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์                 

เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ 
๒)  ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่าย  

และเลขประจ าตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๓) ต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙  
อย่างเคร่งครัด  

๔) ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ Antigen test kit (ATK) ก่อนวันเข้าสอบไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงต่อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยให้เป็นไปตามรูปแบบการแสดงผลการตรวจตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หากมีข้อ
สงสัยเพ่ิมเติมติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : Job@nida.ac.th หรือ Line : @810zqvao 

๕) ผู้เข้าสอบส่งแบบแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้เป็นไปตามรูปแบบการ
แสดงผลการตรวจตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมติดต่อสอบถามได้ที่  E-mail : 
Job@nida.ac.th หรือ Line : @810zqvao 

 หมายเหตุ : ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสมัครงานภายในสถาบัน
และสถาบันจะด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
 
 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ทราบภายใน วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ
ได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  
หรือ http://personnel.nida.ac.th เลือกหัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน”   

ประกาศ ณ วันที่         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

             
(รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กก้ินส์) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
ประธานกรรมการ 

 
 

sirane.p
Typewritten Text
๒

sirane.p
Typewritten Text

sirane.p
Typewritten Text

sirane.p
Typewritten Text





ข้อความขอความยินยอมให้เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 
 
         ข้อ ก. ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์    
ในการบริหารงานบุคคล และวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกัน 
                
         ข้อ ข. ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรับบริการและประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การรับสมัครงาน การรับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การจัดอบรม 
สัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงงานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของกองบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านทางอีเมล (email) ข้อความสั้น (SMS/MMS) และโซเชียลมีเดีย (social media) 
ให้กับข้าพเจ้าได ้
 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการรับข้อความการสื่อสารดังกล่าวจากกองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเมื่อใดก็ได้ โดยกดลิงค์ขอยกเลิกการรับข้อความการสื่อสาร (unsubscribe) หรือแจ้งยกเลิก 
การรับข้อความการสื่อสารไปยังกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์ 02-727-3401 หรือทางอีเมล 
nidahrmd@nida.ac.th      
 
         ข้อ ค. ข้าพเจ้ายินยอมให้กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลชนิดพิเศษของข้าพเจ้า อาทิเช่น ข้อมูลจำลองใบหน้า  เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษา
ความปลอดภัยของสถานที่ รวมทั้งป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพและทรัพย์สินของบุคคล
เท่านั้น  
           ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนความยินยอมข้างต้นเสียเมื ่อใดก็ได้ โดยส่งข้อความไปยัง  
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางโทรศัพท์ 02-727-3401 หรือทางอีเมล nidahrmd@nida.ac.th 
 ทั้งนี้ การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้
ดำเนินการไปแล้วบนฐานความยินยอมนั้น  

ท่านสามารถศึกษาวิธีการที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลและวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ปรากฎ             
ในหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน  

 

                                                                          ลายมือชื่อ: __________________________ 

                                                                         ชื่อ-นามสกุล: ______ __________________   

                                                                         วันที่: ______________________________ 

 

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

http://www.nida.ac.th/th/images/65nida.privacy.policy.pdf
http://www.nida.ac.th/th/images/65nida.privacy.policy.pdf
http://www.nida.ac.th/th/images/65nida.privacy.policy.pdf



