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ประกาศคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คณะการจัดการการท่องเที่ยว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
__________
ตามประกาศคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณบดีและงานธุรการ วุฒิปริญญาตรี
จานวน ๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้ตรวจคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่
สอบ และระเบียบกับการสอบ ดังนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๑. นางสาววิลาวรรณ
๒. นายกมล
๓. นางสาวสาวิตรี
๔. นางสาวลัดดาวัลย์
๕. นางสาวสิรดาภัช
๖. นางสาวฐิติพร
๗. นางสาวหนึ่งหทัย
๘. นางสาวปาริฉัตร
๙. นายมนตรี
๑๐. นางสาวจันทนี
๑๑. นางสาวกุสุมา
๑๒. นางสาวณัฐฐาภรณ์
๑๓. นายศิริศักดิ์
๑๔. นางสาวอังคณา
๑๕. นางสาวปาณนาถ
๑๖. นางสาวพิมพ์พิชชา
๑๗. นางสาวสุมนฑา
๑๘. นางสาวจัสมิน
๑๙. นางสุพัตรา
๒๐. นางสาวสุคาณัฐฐา
๒๑. นางสาวปิยมณฑ์
๒๒. นางสาวสกาวรัตน์
๒๓. นางสาวชนิกา
๒๔. นางสาวณัฐธิดา
๒๕. นางสาวธีร์วรา
๒๖. นางสาวปัญฑ์ชนิต

กันหา
ช่างสลัก
เอี่ยมรัมย์
สุภาผล
ศรีชัง
ด้วงทอง
ใจพี่
เดชาเลิศ
ศรีอุดมพร
ตนภู
ยะชัน
ชูรัตน์
สกุลหล่อ
ซันเซ็ม
สารโกศล
ธรรมสุวรรณ์
จ.ผลิต
มณี
ศรีสุข
สหพสุกาญจน์
สังคะดี
ช่วยชู
บุตรราช
ภัทรมังคลานนท์
ธาตุทะนะ
ศรีสุวรรณ

- ๒ ๒๗. นางสาวภัสพร
๒๘. นายภูริทัต
๒๙. ว่าที่ร้อยตรีเขมวัฒน์
๓๐. นางสาวราณี
๓๑. นางสาวกนกวรรณ
๓๒. นางสาวน้าทิพย์
๓๓. นางสาวพิชญา
๓๔. นางสาวชีริน
๓๕. นางสาวสกาวรัตน์
๓๖. นางสาวฐาปณีรัตน์
๓๗. นางสาวธารณา
๓๘. นายสุทรรศน์
๓๙. นางสาวจารุชา

ท้าวประยูร
เผ่าภูรี
เอียดขาว
อับดุลเลาะห์
โพธิ์อรุณ
จิรัฐิติกาลพันธุ์
พริกทุ่ง
นิภารัตน์
ช่วยชู
นามคา
ธารภัคทองกูล
ดีใจ
เจือทอง

วัน เวลา และสถานที่สอบ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยว
วัน เวลา

วิชาที่สอบ

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น.

- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้ความสามารถ
ทั่วไป
- ใช้เฉพาะตาแหน่ง

เลขที่
สถานที่สอบ
สอบ
1 – 20 ห้อง 3/1 ชั้น 3
อาคารราชพฤกษ์
21 - 39 ห้อง 3/2 ชั้น 3
อาคารราชพฤกษ์

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้าม สวม
กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ
2. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่าย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. ผู้สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ จะต้องนาหลักฐานต่อไปนี้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองว่า
“สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ มามอบให้เจ้าหน้าที่คณะการจัดการการท่องเที่ยว ณ สถานที่สอบ
ดังนี้
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จานวน 1 รูป
3.2 สาเนาใบปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบ
อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้มีหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้
สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

- 3 3.3 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.5 กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางการทหารอื่น ๆ
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ: ผู้ทุจริตในการสอบจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสมัครงานภายใน
สถาบันและสถาบันจะดาเนินการตามที่เห็นสมควร
คณะการจั ดการการท่อ งเที่ย ว จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นข้ อ เขี ย นและมี สิ ท ธิ เ ข้ า สอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2561 โดยสามารถ
ตรวจรายชื่อได้ที่บอร์ดคณะการจัดการการท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ และเว็บไซต์คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว www.tournida.ac.th เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล http://personnel.nida.ac.th/ หรือ
สอบถามได้ที่ตามหมายเลข โทร.๐๒-๗๒๗๓๖๗๑
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบารุง)
คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

