
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธสิอบแข่งขันเพ่ือบรรจบุุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบตัิการ 
สังกดัส่วนสนับสนุน ประสานงาน และเผยแพร่งานวจิัย ส านักวิจยั 

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดส านักวิจัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ล าดับที่ ๑.๑  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 
จ านวน ๒ อัตรา เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท สังกัดส่วนสนับสนุน ประสานงาน และเผยแพร่งานวิจัย ส านักวิจัย 
นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และสถาบันได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการ
สอบแข่งขันในต าแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
๑. นายปรัตถกร ชะระภิญโญ ๑๙. น.ส.โชติกา  อาจหยุด 
๒. นายสิรภพ กลิ่นมาลัย ๒๐. น.ส.อิลมูนา วายาโยะ 
๓. น.ส.นริศรา เลาะเมาะ ๒๑ น.ส.ชิดชนก ปาประโคน 
๔. นายฤทธิเกียรติ์ แอด า ๒๒. น.ส.ทิชาตา มิตรโกสุม 
๕. น.ส.สรัณญา วัชราภรณ์ ๒๓. นายกัญจนะ สันตติลกกุล 
๖. นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ ๒๔. น.ส.จินตนา แมลงผึ้ง 
๗. น.ส.อินทิรา สุขสุโฉม ๒๕. น.ส.ศิริวรรณ รัตนประทีป 
๘. น.ส.ณัฐสิมา นครกัณฑ์ ๒๖. นายเกริกเกียรติ คงรุ่ง 
๙. น.ส.กฤติยา  นิกะจิ๊ ๒๗. นายสหรัถ ชูวลัย ์
๑๐. นายวุฒิศักดิ์ วิจิตรเรืองฤทธิ์ ๒๘. น.ส.เมธารัตน์ สิงคเวหน 
๑๑. น.ส.ภัทราวรรณ ชินศรี ๒๙. น.ส.สุภสัสร สามสีสุข 
๑๒. น.ส.เบญจพร  อ้ันทอง ๓๐. นายพิชิต อินทะสี 
๑๓. น.ส.ตรีนภา กล้าหาญ ๓๑. น.ส.น้ าทิพย์ สุวิปาลวัฒน์ 
๑๔. นายวชิรพล บุญด้วยลาน ๓๒. น.ส.ราชาวดี สุขสุโฉม 
๑๕. นายกมลภพ ปิ่นละมัย ๓๓. น.ส.ธิติ ค าชามา 
๑๖. นายสุเมธ ศิริยามัน ๓๔. น.ส.กัลชนา กาญจนะ 
๑๗. นายกวินวัชร์ อริยธรธรากิตติ์ ๓๕. น.ส.นลินี ทรัพย์มี 
๑๘. น.ส.พิมพ์ภรณี อริยชัยกุล ๓๖. ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรวดี นลิเพ็ชร์ 
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- ๒ - 

วัน เวลา และสถานที่สอบ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ เลขที่สอบ สถานที่สอบ 
วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

- ภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ภาษาอังกฤษ

เลขที่ ๑ – ๓๖ หอ้ง ๓๐๐๒ ชั้น ๓  
อาคารนวมินทราธิราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ความรู้ ความสามาร ถเฉพาะ
ต าแหน่ง ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ 

เลขที่ ๑ – ๓๖ หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ 
ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เช่น ห้ามสวมกางเกง 

ขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ 
๒) ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายและ  

เลขประจ าตัว ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๓) ต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด 

หมายเหตุ :  ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิในการเข้าสมัครงานภายในสถาบัน 
และสถาบันจะด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ทราบภายใน วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อไดท้ี่
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
เว็บไซด์กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://personnel.nida.ac.th/หัวข้อ “ประกาศผลสมัครงาน” 

ประกาศ  ณ  วันที่    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา  หลักเพ็ชร) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัย 
ประธานกรรมการ 

๒๗




