
  

 
 

 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธสิอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

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

  ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 766/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖5              
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประกอบกับประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ 973/2565 ลงวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖5 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะนิติศาสตร์ นั้น 

  บัดนี้ สถาบันได้ด าเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีสิทธิ
เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เรียงตามเลขประจ าตัวสอบ ดังนี้ 
 

  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
 

๑. นางสาวกนกวรรณ อ่ินแก้ว ๒.  ว่าที่ ร.ต.กฤษ กีรติบูรณะ 
๓. นางสาวกัญญาวีร์ ทัดทาน 4. นางสาวชลธิชา จีนข า  

  5. นายชัชชนนท์ ศรีลาภสมบัติ 6.  นางสาวชัญญาพัชญ์ เชี่ยวพานิชนภัส 
   7. นายทรัพยากร ก ามเลศ 8.  นางสาวทิชาตา มิตรโกสุม 
  9. นายนิติกร หนุนนาค 10. นางสาวพัณณ์ชิตา อัศวจิรเวทย์  
  ๑1.  นายภูมิไผท เหมมาชูเกียรติกุล 12. นางสาววรลักษณ์ สมค า  
  13.  นายศรัญ ชัยเกษตรสิน 14.  นางสาวศุภภาญจน์  บัวงาม 
  15. นางสาวอฑิติยา รุ่งจินดารัตน์ 
   

   วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  

วัน  เวลา วิชาที่สอบ เลขที่สอบ สถานที่สอบ 

วันอังคารที่ 6 กันยายน ๒๕๖5 
เวลา 09.10 – 11.50  น.  

สอบสัมภาษณ์ 

๑ – 8 
ห้อง 802 ชั้น 8 

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์                       
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เวลา 13.30 -  15.50 น. 
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   ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพเช่น ห้ามสวม
กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ  

 ๒) ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่าย       
และเลขประจ าตัว ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  

๓) ต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ อย่าง
เคร่งครัด  

  ๔) ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการรับวัคซีนที่มี Vaccine Certificate ในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม 
หรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) หรือแบบ RT-PCR  
ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต่อกรรมการสอบ  
 

  หมายเหตุ : ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิในการเข้าสมัครงานภายใน
สถาบันและสถาบันจะด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
 

  ทั้งนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล                     
เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา 
คณะนิติศาสตร์ ให้ทราบภายใน วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหาร-
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเว็บไซต์กองบริหาร-
ทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน” 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่           สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
          

                                                                                                                                      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล) 

                           รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์             
ประธานกรรมการ     
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ลำดับเวลาการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) แนบท้าย 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

ลงวันที่   24   สิงหาคม 2565 
 

ลำดับการสอบ
สัมภาษณ ์

 
เวลาสัมภาษณ์ 

 
ชื่อ - สกุล 

เวลา 09.00 – 09.10 
กรรมการเตรยีมพร้อมการสัมภาษณ์ 

1. 09.10 – 09.30 น. นางสาวกนกวรรณ อิ่นแก้ว 

2. 09.30 – 09.50 น. ว่าที่ ร.ต.กฤษ กีรติบูรณะ 

3. 09.50 – 10.10 น. นางสาวกัญญาวีร์ ทัดทาน 

4. 10.10. – 10.30 น. นางสาวชลธิชา จีนขำ 

5. 10.30 – 10.50 น. นายชัชชนนท์ ศรีลาภสมบัต ิ

6. 10.50 – 11.10 น. นางสาวชัญญาพัชญ์ เชี่ยวพานิชนภัส 

7. 11.10 – 11.30 น. นายทรัพยากร กำมเลศ 

8. 11.30 – 11.50 น. นางสาวทิชาตา มิตรโกสุม 

เวลา 11.50 – 13.30 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

9. 13.30 – 13.50 น. นายนิติกร หนุนนาค 

10. 13.50 – 14.10 น. นางสาวพัณณ์ชิตา อัศวจิรเวทย์ 



 

 

ลำดับการสอบ
สัมภาษณ ์

 
เวลาสัมภาษณ์ 

 
ชื่อ - สกุล 

11. 14.10 – 14.30 น. นายภูมิไผท เหมมาชูเกียรติกุล 

12. 14.30 – 14.50น. นางสาววรลักษณ์ สมคำ 

13. 14.50 – 15.10 น. นายศรัญ ชัยเกษตรสิน 

14. 15.10 – 15.30 น. นางสาวศุภภาญจน์  บัวงาม 

15. 15.30 – 15.50 น. นางสาวอฑิติยา รุ่งจินดารัตน์ 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 

 
 




