
 

 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธสิอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  

สังกัดกลุ่มงานบริหารและธรุการ ส านักเทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศ     
 

 ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 1564/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖4              
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ -
บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี 
เงินเดือน 19,๕0๐.- บาท เลขอัตรา ๑๐๐๓๘๓ จ านวน ๑ อัตรา นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และสถาบันได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการ
สอบแข่งขันในต าแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้  

 รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 

๑.  นางกชรดา วิรุณพันธ์ ๒.  นางสาวกนกพร เกิดโสรส 
๓.  นายกมนทัต มูลศรี  ๔.  นายกลวัชร สังข์ขาว 

 ๕.  นายกุลภัสร์ ความสุข ๖.  นางสาวจันทร์จิรา สังข์สว่าง 
 ๗.  นางสาวจันทวรรณ แซ่แต้ ๘.  นางสาวฉรีรัตน์ วงศ์เสรี 
 ๙.  นางสาวชฎาพร มีอาษา ๑๐.  นางสาวญาณิกา หลวงเจริญ 
 ๑๑. นางสาวฐิติรัตน์ จุงใจ ๑๒.  นายณัฏฐ์ อนุกูล 
 ๑๓. นางสาวณัฐนิช ใจแสน ๑๔.  นางสาวณิชารีย์ กะหละหมัด 
 ๑๕. นายณัฐพัชร โมริดา ๑๖.  นายด ารงค์ ใสภิรมย์ 
 ๑๗. นายทศพร นงค์พรหมมา ๑๘.  นายทัณธภัทร ส่งเสริม 
 ๑๙. นายธนาคม สร้อยสิงห์ ๒๐.  นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค 
 ๒๑. นางสาวนฐพร สนิทนวล ๒๒.  นางสาวนนทลี  มุสิกทัศน์ 
 ๒๓. นางสาวนภัสค์ชรัตน์ ฤชุพันธุ์ ๒๔.  นายบุญฤทธิ์ ทรรศนีย์พงษ์ 
 ๒๕. นางสาวปภัสสรา หวังสันติพร ๒๖.  นางสาวปรางทิพย์ บุรุษภักดี 
 ๒๗. นายพงศกร เด่นอุดม ๒๘.  นางสาวพิกุล โสเจยยะ 
 ๒๙. นางสาวภัทรสณี วงศ์ชัย ๓๐. นางสาวมัลลิกา มหิสรากุล 
 ๓๑. นางสาวราณี อับดุลเลาะห์ ๓๒.  นางสาวรุ่งรัตน์ สอนประสม 
 ๓๓. นางสาวรุ้งลดาภรณ์ พุ่มเกลี้ยง ๓๔. นางสาววราภรณ์ ศิริภากรชัย 
 ๓๕. นายวัชรพล สุขส าราญ ๓๖. นางสาวศิริรัตน์  มะแก้ว 
 ๓๗. นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ ๓๘. นางสาวสิริลักษณ์ ติเพียร 
 ๓๙. นางสาวสุพิศตา  เกตุค า ๔๐. นางสาวสุภารัตน์  แก้ววิสูตร 
 ๔๑. นางสาวอธิษฐาน ชัยไพบูลย์ ๔๒. ว่าที่ ร.ต.อัฐพงศ์ ภณนรเศรษฐ์ 
 ๔๓. นางสาวเบญจวรรณ พ่วงสอน ๔๔. นายเอกราช สีหราช 
 ๔๕. นายโพธิพล มะสุใส ๔๖. นางสาวโอบเอื้อ วิรัชศิลป์ 
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- ๒-

วัน เวลา และสถานที่สอบ  

วัน  เวลา วิชาที่สอบ เลขที่สอบ สถานที่สอบ 

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
เวลา 0๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

- ความสามารถทั่วไป 
- ภาษาอังกฤษ

๑ – 23 
ห้อง ๓๐๐๒ ชั้น ๓ 

อาคารนวมินทราธิราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ความสามารถทั่วไป 
- ภาษาอังกฤษ

24 – 46 
ห้อง ๓๐๐3 ชั้น ๓ 

อาคารนวมินทราธิราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  - ความรู้ทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง

- คอมพิวเตอร์
๑ – 46 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ 
ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพเช่น ห้ามสวมกางเกง        

ขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ  
๒) ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานภาครัฐออกให้  โดยมีรูปถ่าย และ                         

เลขประจ าตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  

๓) ต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ อย่าง
เคร่งครัด  

 ๔) ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการรับวัคซีนที่มี Vaccine Certificate อย่างน้อย 2 เข็ม และแสดงผล 
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) หรือแบบ RT-PCR  ซึ่งตรวจ 
มาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ  

หมายเหตุ : ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิในการเข้าสมัครงานภายในสถาบัน 
และสถาบันจะด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความ 
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ทราบภายใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ 
ได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ 
เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ 
“ประกาศผลสมัครงาน  

ประกาศ  ณ  วันที่               มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

        

 (อาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล) 
        รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ     

      ประธานกรรมการ    
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