
 
 
 

 
 

ประกาศศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบและก าหนดการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานศูนย์บริการวิชาการ  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 

 ตามประกาศศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันท่ี 17 มกราคม 2562           
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานศูนย์บริการวิชาการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
จ านวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท นั้น 
 

 บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน วิธีการสอบ วัน เวลา และสถานท่ี ดังนี้ 
 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน (เอกสารแนบท้าย) 
 

2. วิธีการสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานท่ี 
 

วัน เวลา วิธีการสอบ (ภาคปฏิบัติ) สถานท่ีสอบ 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
 

 

 
- ค ว าม รู้ ค ว า ม ส าม าร ถ ท า ง

คอมพิวเตอร์ 

 

 
ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ 2  

อาคารสยามบรมราชกุมารี  
ช้ัน 9 

 
 

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านภาคปฏิบัติและมีสิทธิเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง ใน วันจันทร์ท่ี 11 มีนาคม 2562        
โดยสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ท่ี ศูนย์บริการวิชาการ ช้ัน 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒน   
บริหารศาสตร์ โทร. 02-727-3804-5 หรือ http://consult.nida.ac.th   

 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี   15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

 
 
  
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน) 
                            ประธานอนุกรรมการ 
            ด าเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน 
 
 

http://consult.nida.ac.th/
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เอกสารแนบท้าย 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบและก าหนดการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานศูนย์บริการวิชาการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

        
1. นางชลาลัย สวรรค์ 2. นางสาวพูนสิน ภู่ขวัญ 
3. นางสิริพร เปาเล้ง 4. นายชญนัธ จันทขันธ ์
5. นายภาสกร อรุณสิทธิ์ 6. นายเนติพงษ์ กาขัน 
7. นางสาวจิตภัสสร สวัสดิชัย 8. นางสาวสุดารัตน์ ชมรุ่ง 
9. นางสาวจันทร์จิรา สังข์สว่าง 10. นายพุธรัตน์ บัวตะมะ 

11. นางสาวนิรชา เสียงใส 12. นางสาวนิลาวัณย์ แป้นน้อย 
13. นางสาวฮัมดียะห์ กาแจ 14. นางสาวมนัสนันท์ เด่นเทศ 
15. นางสาวพนิดา สินเจริญ 16. นางสาวตรีรัตน์ มูฮ าหมัดสะฮัก 
17. นางสาวพราวแพร อรรจนรัตน ์ 18. นางสาวอรไท ชูสอน 
19. นางสาวอาริษา พันธ์เอี่ยม 20. นางสาวเกวลี พันซื่อ 
21. นางสาวภัสวรรณ พลพืช 22. นายประสาน แสงแพงดี 
23. นางสาวกนกอร อวัสดากร 24. นายอนิรุต นาครอด 
25. นางสาวพัชรพร เฟื่องคอน 26. นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น 
27. นายธีระพงศ์ วงศ์แดง 28. นางสาวภัทรินทร์ มันยวง 
29. นายจิตตพล ทรงสว่าง 30. นางสาวรสสุคนธ์ สกุลเมตตา 
31. นางสาววราภรณ์ บุญจันทร์ 32. นางสาวชนกฤดี พรหมทอง 
33. นางสาวเบญจม์ภัทร เครือคุณาลัย 34. นางสาวณัฐณิชา เจียมแพ 
35. นางสาวซารีนา สมพลวัฒนา 36. นางสาวสายฤดี บุตรศรี 
37. นางสาวสุชาวดี พรหมผ่องแผ้ว 38. นางสาวอมิตา จ๊ิสมัน 
39. นางสาวอารยา อรรนพ 40. นายชิษณุพงศ์ อุ่ยประพัฒน ์
41. นางสาวปรางทิพย์ บุรุษภักด ี 42. นางสาวชนกพร สุวิทยพันธุ ์
43. นายวุฒิพงศ์ เรือนสังข ์ 44. นายกวี สิทธิจันทร์ 
45. นายธนพงษ์ ศักดิ์เสรีพงศ์ 46. นางสาวพรรณพัชนันท์ แช่มบ ารุงสิน 
47. นายธีรวัฒน์ รังแก้ว 48. นางสาวกนกพิชญ์ อดใจ 
49. นางสาวสิริรัตน์ ค าดี 50. นางสาววราภรณ์ ชัยนฤมล 
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เอกสารแนบท้าย (ต่อ)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบและก าหนดการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานศูนย์บริการวิชาการ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
51. นายเอกชัย จันทร์เพียงเพ็ญ 52. นางสาววัลผกา พิมพาพร 
53. นางสาวโรอา สมหวัง 54. นางสุปรีดา อับดุลเลาะ 
55. นางสาวจันทร์จิรา ตุ่นทอง 56. นายอดิลักษณ์ อิ่มคง 
57. นางสาวสุจารี วงษ์บุญเพ็ง 58. นางสาวณัชชา จงสืบสุข 
59. นางสาวแพรววนิต แสงธะฏ ิ 60. นางสาวอมรรัตน์ อ ามาตเสนา 
61. นางสาวเจนจิรา มั่นมณี 62. นางสาววรลักษณ์ อ่อนดี 
63. นายถิรวุฒิ จันทร์รุ่งเรือง 64. นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค 
65. นางสาวยุพนรัตน์ พงษน์ัยรัตน ์ 66. นายยอดชาย พรฉัยยา 
67. นายณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ 68. นายธนิศร คงเจริญกิจกุล 
69. นางสาวเบญจวรรณ เข็มเพ็ชร์ 70. นางสาวอริศรา มหาชน 
71. นางสาวปัทมวรรณ สุรีย์พันธ์ 72. นางสาวมนพัสตร์ อ่ าเกตุ 
73. นางสาวอัจจิมา โป๊ะเงิน 74. นายอนุกูล วิเขตกิจ 
75. นางสาวปองกมล สะอาด 76. นางสาวณิชชวัลรัชต์ ไวเรียบ 

 
 
 
 


