
  

 
 

 
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธเิขา้สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจบุุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดส านักเทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศ 

------------------------------------- 
 

  ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 102/2566 ลงวันที่ 30 มกราคม ๒๕๖6 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน-   
บริหารศาสตร์ที่ 178/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัด
ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี/โท จ านวน 2 อัตรา นั้น 

  บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และสถาบันได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ในต าแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตาม วัน เวลา 
และสถานที่สอบ ดังนี้ 
 

  1. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
วุฒิปริญญาตรี/โท เลขอัตรา ๑๐๐549 จ านวน ๑ อัตรา   
 

  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
 

  1.  นายอรรถพร ชัยวิริยะกุล  2.  นายกฤตยกร ประเสริฐกัมปนาท  
  3.  นางสาวฐิติวรดา เสือโคร่ง   4.  นางสาวณัฐสิมา นครกัณฑ์ 
  5.  นายอดิศร กวางษี   6.  นายพิชิต อินทะสี   
  7.  นางสาวแพรวพลอย ทองการ   8.  นายกฤตชลักษณ์ แก้วธานี  
  9.  นายสมรักษ์ ติกปัญญาวุฒิ   10. ว่าที่ ร.ต.ทีปกร แสนสุวรรณ  
  11. นายเพชรก าแพง จงสวัสดิ์ 
   

  วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันจันทร์ที ่13 มีนาคม ๒๕๖6 

เวลา 09.0๐ – 12.00 น.  

 

สอบคัดเลือก 
ห้องประชุม 1 

ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 
ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สอบคัดเลือกประกอบด้วย - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
       - น าเสนอประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ท างาน และผลงานต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยน าเสนอต่อกรรมการสอบในวัน 
      สัมภาษณ์ ระยะเวลาน าเสนอไม่เกิน 7 นาที 
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(อาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล) 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

ประธานกรรมการ 

2. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ
และนวัตกรรม วุฒิปริญญาตรี/โท เลขอัตรา ๑๐๐543 จ านวน ๑ อัตรา   

 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
 

  1.  นายกฤตยกร ประเสริฐกัมปนาท     
  2.  นายเพชรก าแพง จงสวัสดิ์  
   

  วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันจันทร์ที ่13 มีนาคม ๒๕๖6 

เวลา 13.3๐ – 14.30 น.  

 

สอบคัดเลือก 

 

ห้องประชุม 1 
ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สอบคัดเลือกประกอบด้วย - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  
       - จัดท า Website น าเสนอประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ท างาน และผลงานต่าง ๆ ล่วงหน้า โดยน าเสนอต่อกรรมการสอบ 
      ในวันสัมภาษณ์ ระยะเวลาน าเสนอไม่เกิน 15 นาที 

 

  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  ๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เช่น ห้ามสวม
กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ  
 ๒. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่าย และ
เลขประจ าตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  
 ๓. ต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครดั  
 

  หมายเหตุ : ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิในการเข้าสมัครงานภายใน
สถาบันและสถาบันจะด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล            
เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศ ให้ทราบภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเว็บไซต์กองบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน” 

ประกาศ  ณ  วันที่            มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
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