
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคล 

เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยว 

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

 ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 261/2564 ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ และคณะการจัดการ
การท่องเที่ยว และประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 28 เมษายน ๒๕๖๔  ได้ประกาศ
เลื่อนวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ และคณะการจัดการการท่องเที่ยว น้ัน 

 บัดนี้ สถาบันได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยว
วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,50๐.-บาท เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศวัน เวลา และ
สถานที่สอบ ดังนี ้

วัน เวลา และสถานที่สอบ 

วัน  เวลา วิชาที่สอบ เลขที่สอบ สถานทีส่อบ 
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

- ความสามารถทั่วไป
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ

๑ – 25 
ห้อง ๔๐๒ ชั้น ๔ 

อาคารรัษฎา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

- ความสามารถทั่วไป
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ

26 – ๓๗ 
ห้อง ๔๐3 ชั้น ๔ 

อาคารรัษฎา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ความรู้ทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง
- คอมพิวเตอร์ ๑ – ๑๘ 

ห้อง ๖๓๖ ชั้น ๓ 
อาคารเจ้าฟ้า 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

- ความรู้ทีใ่ช้เฉพาะตำแหน่ง

- คอมพิวเตอร์ ๑๙ – ๓๗ 
ห้อง ๖๔๓ ชั้น ๔ 

อาคารเจ้าฟ้า  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

1332/2564



- ๒-

ระเบยีบเกีย่วกบัการสอบแขง่ขัน 

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี ้
๑)  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้าม สวมกางเกง

ขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ 
๒)  ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่าย และ

เลขประจำตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๓) ต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิค ๑๙ ของทางราชการและสถาบันกำหนดอย่างเคร่งครัด 

หมายเหตุ : ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสมัครงานภายใน
สถาบันและสถาบันจะดำเนินการตามที่เห็นสมควร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ทราบภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ
ได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://personnel.nida.ac.th/ 
หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน” 

    ประกาศ  ณ  วันที ่           พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร ์สุขเจรญิสิน) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ประธานกรรมการ 

๑๒

http://personnel.nida.ac.th/


เอกสารแนบประกอบการดูรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

คณะการจัดการการทองเที่ยว







ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  เลื่อนวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดคณะนิติศาสตร์ และคณะการจัดการการท่องเที่ยว  

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

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ี ๓๔๒/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ และคณะการจัดการการท่องเท่ียว นั้น 

เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับท่ี ๕) ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ และ (ฉบับท่ี ๖) 
ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ “ให้ส่วนงานจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม การประเมินผล และ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง แบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์...กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID ๑๙” จนถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศสถาบันบัณฑิต       
พัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับท่ี ๗) ลงวันท่ี ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๔ ก าหนดให้ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค             
โควิด ๑๙ ออกไปอีก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
(Coronaviras Disease 2019 (COVID-19)) ยังคงมีการระบาดท่ีรุนแรงในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ท าให้สถาบัน
ไม่สามารถจัดการสอบแข่งขันได้ตามวัน เวลา และสถานท่ีตามท่ีประกาศได้ จึงขอเลื่อนวันสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ดังนี ้

๑. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ก าหนดวันสอบแข่งขัน 
(เดิม) วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

๒. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะการจัดการการท่องเท่ียว ก าหนดวัน
สอบแข่งขัน (เดิม) วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเลื่อนวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ และคณะการจัดการ
การท่องเท่ียว จากเดิมออกไปก่อน โดยจะประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบแข่งขันให้ทราบอีกครั้ง ๑๕ วัน
ก่อนก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบใหม่ ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ http://personnel.nida.ac.th/หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน” 

ประกาศ ณ วันท่ี        เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๒๘
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