
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธสิอบคดัเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 1218/2565 ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖5             
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19 ,500 บาท เลขอัตรา 150010 
จ านวน ๑ อัตรา นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และสถาบันได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้  

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 

1. นางสาวพิชฌาภรณ์ ทองประไพ 2. นางสาวนิชาภา โฉมศรี
3. นางสาวปรียาพร นัยเนตร 4. นางสาวกรณ์พณัฏฐ์ ชนะชนม์
5. นางสาวสุรีรัตน์ สุนทรมณีรัตน์ 6. นางสาวสุพินดา นิจฉลาด
7. นางสาวอลิสา มีสมรรถ 8. นางสาวธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ
9. นายภานุรุจ ทันสุทธิ์ 10. นางสาวคนึงนิจ ทองปลื้ม
11. นางสาวสุมันตรินี ณัจฉริยามาศ 12. นางสาวอัญชราภรณ์  ไทยทอง
13. ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรวดี นิลเพ็ชร์ 14. นายพิชชานนท์ หุตางกูร
15. นางสาวภรณี เกษมทรัพย์ 16. นางสาวโชติกา วงษ์นิกร
17. นางสาวปานวาด เลาะหมุด 18. นายวราเทพ รัตนวรรณี
19. นางสาวณัฏฐณิชา เอ่ียมประดิษฐ์

วัน เวลา และสถานที่สอบ 
วัน  เวลา วิชาที่สอบ เลขที่สอบ สถานที่สอบ 

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
เวลา 09.๐๐ – ๑๒.0๐ น. - สอบภาคความเหมาะสม

กับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)
- น าเสนอ Portfolio หรือ
ผลงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๑ – 9 ห้อง S. Thamrongthanyawong 
ชั้น 19 อาคารนวมินทราธิราช  

วิทยาลัยนานาชาติ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖5 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑7.0๐ น. 
10 – 19 
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- ๒-

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 ๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพเช่น ห้ามสวมกางเกง  

ขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ  
๒) ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่าย และเลข

ประจ าตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  

๓) ต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ อย่าง
เคร่งครัด 

 ๔) ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) 
หรือแบบ RT-PCR  ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยให้เป็นไปตามรูปแบบการแสดงผล
การตรวจตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

หมายเหตุ : ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิในการเข้าสมัครงานภายในสถาบัน
และสถาบันจะด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล            
เป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
ให้ทราบภายใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน  

ประกาศ  ณ  วันที่            ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายทุธ์) 
      คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

  ประธานกรรมการ 

”

http://personnel.nida.ac.th/%20หัวข้อ
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ล ำดับเวลำกำรสอบคัดเลือก แนบท้ำยประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
เรื่อง รำยชือ่ผู้มีสิทธสิอบคดัเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงำนสถำบันสำยสนับสนุนวิชำกำร 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร สังกัดวิทยำลัยนำนำชำติ 
ลงวันที่    28      ตุลำคม  2565 

 
 

ล ำดับ 
 

เวลำสอบคัดเลือก 
 

ชื่อ - สกุล 

1. 09.00 – 09.20 น. นางสาวพิชฌาภรณ์ ทองประไพ 

2. 09.20 – 09.40 น. นางสาวนิชาภา โฉมศรี 

3. 09.40 – 10.00 น. นางสาวปรียาพร นัยเนตร 

4. 10.00 – 10.20 น. นางสาวกรณ์พณัฏฐ์ ชนะชนม์ 

5. 10.20 – 10.40 น. นางสาวสุรีรัตน์ สุนทรมณีรัตน์ 

6. 10.40 – 11.00 น. นางสาวสุพินดา นิจฉลาด 

7. 11.00 – 11.20 น. นางสาวอลิสา มีสมรรถ 

8. 11.20 – 11.40 น. นางสาวธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ 

9. 11.40 – 12.00 น. นายภานุรุจ ทันสุทธิ์ 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

10. 13.30 – 13.50 น. นางสาวคนึงนิจ ทองปลื้ม 

11. 13.50 – 14.10 น. นางสาวสุมันตรินี ณัจฉริยามาศ 

12. 14.10 – 14.30 น. นางสาวอัญชราภรณ์  ไทยทอง 



 

 

 
ล ำดับ 

 
เวลำสอบคัดเลือก 

 
ชื่อ - สกุล 

13. 14.30 – 14.50 น. ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรวดี นิลเพ็ชร์ 

14. 14.50 – 15.10 น. นายพิชชานนท์ หุตางกูร 

15. 15.10 – 15.30 น. นางสาวภรณี เกษมทรัพย์ 

16. 15.30 – 15.50 น. นางสาวโชติกา วงษ์นิกร 

17. 15.50 – 16.10 น. นางสาวปานวาด เลาะหมุด 

18. 16.10 – 16.30 น. นายวราเทพ รัตนวรรณี 

19. 16.30 – 16.50 น. นางสาวณัฏฐณิชา เอ่ียมประดิษฐ์ 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 

 
 






