
 
 
 
 

ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ 

ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2563 

 
ตามท่ีคณะสถิติประยุกต์ ได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติและ 

ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 24 เมษายน 2564 นั้น มีนักศึกษาสมัคร
สอบ 211 คน บัดนี ้การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการสอบแยกตามหลักสูตรและสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้ 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  

  1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (นักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 1/2559 - ภาค 2/2559) 
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วน 1 ส่วน 2 

1 5910421012 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

2 5920421004 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

3 5920421008 ขาดสอบ ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

  1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 1/2560 เป็นต้นไป) 
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วน 1 ส่วน 2 

1 6020421035 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

2 6020421036 ไม่ผ่าน ผ่าน ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

3 6020421037 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

4 6110421010 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

5 6120421002 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
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สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (เลือกทำข้อสอบแบบส่วนเดียว) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6020411010 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (เลือกทำข้อสอบแบบ 2 ส่วน) 

ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วนที ่1 ส่วนที ่2 

1 6020411007 ผ่าน ยกเว้น ผ่าน ทำวิทยานิพนธ์ 

สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล ภาคพิเศษ (เลือกทำข้อสอบแบบส่วนเดียว) 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6010421023 ผ่าน  

2 6020421028 ผ่าน  

3 6020421030 ผ่าน  

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (นักศึกษาที่
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 1/2559 เป็นต้นไป) 
 สาขาวิชาเอกสถิติ ภาคปกติ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6010413001 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

2 6210413001 ผ่าน  

3 6210413002 ผ่าน  

 สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ภาคปกติ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6110413008 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

2 6210413004 ผ่าน  

3 6210413006 ผ่าน  

4 6210413007 ผ่าน  

5 6210413008 ผ่าน  
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ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

6 6210413009 ผ่าน  

7 6210413010 ผ่าน  

8 6210413011 ผ่าน  

9 6210413012 ผ่าน  

10 6210413013 ผ่าน  

 สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ภาคพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6020423014 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(นักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 1/2560 เป็นต้นไป) 
ภาคปกติ 

ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วนที ่1 ส่วนที ่2 

1 6020416003 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

2 6020416004 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

3 6020416005 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

4 6020416006 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

5 6120416003 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

ภาคพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วนที ่1 ส่วนที ่2 

1 6010426017 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

2 6120426002 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

3 6120426006 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

4 6120426017 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

5 6120426025 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

6 6210426001 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
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ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วนที ่1 ส่วนที ่2 

7 6210426002 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

8 6210426003 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

9 6210426004 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

10 6210426005 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

11 6210426006 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

12 6210426007 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

13 6210426008 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

14 6210426009 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

15 6210426010 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

16 6210426012 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

17 6210426013 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

18 6210426014 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

19 6210426015 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

20 6210426016 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

21 6210426017 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

22 6210426018 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

23 6210426020 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

24 6210426021 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

25 6210426022 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

26 6210426023 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

27 6210426024 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

28 6210426025 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

29 6210426026 ผ่าน ไมผ่่าน ตก สอบใหม่ส่วนที่ 2 

30 6210426027 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

31 6210426028 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

32 6210426029 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

33 6210426030 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  
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 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
(นักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 1/2556 เป็นต้นไป) 
ภาคปกติ 

ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วนที ่1 ส่วนที ่2 

1 6020417009 ขาดสอบ ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

ภาคพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วนที ่1 ส่วนที ่2 

1 5920427003 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

2 6020427004 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

3 6020427011 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

4 6020427017 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

5 6020427019 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

6 6020427020 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

7 6020427021 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

8 6020427024 ผ่าน ผ่าน ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

9 6110427006 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

10 6110427021 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

11 6110427023 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก สอบใหม่ส่วนที่ 1 

12 6120427001 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

13 6120427004 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

14 6120427006 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

15 6120427007 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 

16 6120427008 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

17 6120427009 ไม่ผ่าน ผ่าน ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 

18 6120427010 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

19 6120427011 ไม่ผ่าน ผ่าน ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 

20 6120427012 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 
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ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วนที ่1 ส่วนที ่2 

21 6120427013 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 

22 6120427014 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

23 6120427016 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

24 6120427017 ไม่ผ่าน ผ่านแล้ว ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 

25 6120427018 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

26 6120427020 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

27 6120427021 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

28 6120427022 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

29 6120427023 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

30 6120427024 ผ่าน ผ่านแล้ว ผ่าน  มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

31 6210427001 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

32 6210427002 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

33 6210427003 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

34 6210427004 ไม่ผ่าน ผ่าน ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 

35 6210427005 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

36 6210427006 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

37 6210427007 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

38 6210427008 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

39 6210427009 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

40 6210427010 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

41 6210427011 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

42 6210427013 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

43 6210427014 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

44 6210427015 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

45 6210427016 ไม่ผ่าน ผ่าน ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 

46 6210427017 ไม่ผ่าน ผ่าน ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 

47 6210427018 ผ่าน ผ่าน ผ่าน   
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ที ่ รหัสนักศึกษา 
ผลสอบ 

ผลสอบรวม หมายเหตุ 
ส่วนที ่1 ส่วนที ่2 

48 6210427019 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

49 6210427020 ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

50 6210427021 ไม่ผ่าน ผ่าน ตก  สอบใหม่ส่วนที่ 1 

 5. Master of Sciences (Logistics Management) English Program 

No. SID 
Exam Results 

Total Result Remark 
Part 1 Part 2 

1 6110418007 Pass Passed Pass Eligible for Oral Exam 

2 6110418013 Pass Passed Pass Eligible for Oral Exam 

 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล  

  6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (นักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 1/2561 – ภาค 2/2561) 
 สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจ ภาคปกติ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6110412002 ขาดสอบ สอบใหม่ 
2 6110412004 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

3 6110412006 ผ่าน  

4 6110412033 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

5 6110412036 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

 สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6110422001 ขาดสอบ สอบใหม่ 

2 6110422015 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

3 6120412005 ผ่าน  

 สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 
1 6110412013 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 
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ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 
2 6120412003 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

3 6120412009 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

4 6120412011 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

5 6120412012 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

6 6120412013 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

7 6120412016 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

8 6120412019 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

9 6120412020 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

10 6120412021 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

11 6120412022 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

12 6120412027 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

13 6120412029 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

 สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล ภาคพิเศษ 
ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6010422003 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

2 6110422038 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 
3 6110422044 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

4 6110422052 ผ่าน มีสิทธิ์สอบปากเปล่า 

  6.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (นักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 1/2562 – ภาค 2/2562) 
 สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจ ภาคปกติ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6210412011 ผ่าน  

2 6210412013 ผ่าน  

3 6210412015 ผ่าน  

4 6210412016 ผ่าน  

5 6210412017 ผ่าน  

6 6210412018 ผ่าน  

7 6210412019 ผ่าน  
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ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

8 6210412020 ผ่าน  

9 6210412022 ผ่าน  

10 6210412029 ผ่าน  

 สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6210422001 ผ่าน  

2 6210422004 ผ่าน  

3 6210422008 ผ่าน  

4 6210422009 ผ่าน  

5 6210422011 ผ่าน  

6 6210422012 ผ่าน  

7 6210422013 ผ่าน  

8 6210422014 ผ่าน  

9 6210422015 ผ่าน  

10 6210422018 ผ่าน  

11 6210422019 ผ่าน  

12 6210422021 ผ่าน  

13 6210422022 ผ่าน  

14 6210422023 ผ่าน  

15 6210422025 ผ่าน  

16 6210422026 ผ่าน  

17 6210422028 ผ่าน  

18 6210422029 ผ่าน  

19 6210422030 ผ่าน  

 สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 
1 6210412002 ผ่าน  
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ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 
2 6210412003 ผ่าน  

3 6210412004 ผ่าน  

4 6210412005 ผ่าน  

5 6210412006 ผ่าน  

6 6210412007 ผ่าน  

7 6210412008 ผ่าน  

8 6210412009 ผ่าน  

9 6210412010 ผ่าน  

10 6210412024 ผ่าน  

11 6210412025 ผ่าน  

12 6210412026 ผ่าน  

13 6210412027 ผ่าน  

14 6210412028 ผ่าน  

15 6220412019 ผ่าน  

16 6220412021 ผ่าน  

 สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล ภาคพิเศษ 
ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 

1 6210422003 ขาดสอบ สอบใหม่ 
2 6210422010 ผ่าน  

3 6210422024 ผ่าน  

4 6210422032 ขาดสอบ สอบใหม่ 
5 6210422033 ผ่าน  

6 6210422037 ผ่าน  

7 6210422038 ผ่าน  
8 6210422040 ผ่าน  

9 6210422041 ผ่าน  

10 6210422043 ผ่าน  
11 6210422044 ผ่าน  

12 6210422045 ผ่าน  



11 
 

ที ่ รหัสนักศึกษา ผลสอบ หมายเหตุ 
13 6210422047 ผ่าน  

14 6210422048 ผ่าน  
15 6210422049 ผ่าน  

16 6210422050 ผ่าน ทำวิทยานิพนธ์ 

17 6210422052 ผ่าน  
18 6210422054 ผ่าน  

19 6210422056 ผ่าน  

20 6210422058 ผ่าน  
21 6210422060 ผ่าน  

22 6210422063 ผ่าน  

23 6210422067 ผ่าน  

 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่าเมื่อ (กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนทำการสมัครสอบ) 
1) ศึกษาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีผลการศึกษาทุกวิชาใน

หมวดนี้ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า “B” 
2) ศึกษาวิชาหลัก/วิชารหัส 6XXX ในกรณีที่กำหนดเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรครบถ้วน

แล้วและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะในหมวดวิชาหลักไม่ต่ำกว่า 3.00  
3) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว (ครบทุกวิชาตามแผนการศึกษาของแต่ละ

หลักสูตร) และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  
4) สอบประมวลความรู้ผ่านแล้วทั้ง 2 ส่วน หรือ 1 ส่วน (กรณีท่ีสอบเพียงส่วนเดียว) 

 ทั้งนี้ นักศึกษาควรผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาโท (NIDA 
TEAP) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา หากยังไม่มีผลการสอบจะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อใน
การสอบปากเปล่าครั้งนั้น ๆ จนกว่าจะนำผลการสอบมายื่นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของคณะ 

ให้ผู ้ม ีสิทธิ ์สอบปากเปล่าลงชื ่อสมัครสอบปากเปล่า ครั ้งที ่ 3/2563  ตั ้งแต่บัดนี้  –  
28 พฤษภาคม 2564 ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 หรือลงทะเบียนสมัครสอบผ่าน 
Google Forms ที่ลิ้งค์  หรือ scan QR CODE 
  

https://forms.gle/bcBcQNmcU9Efs31k7%20หรือ
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ก าหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และคณะจะประกาศผลสอบปากเปล่าครั้งดังกล่าว ในวันที่   
8 มิถุนายน 2564 

 ประกาศ ณ วันที่     25    พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม)  
 คณบดี 

  

indy4
Pencil



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
 

ก ำหนดกำรสอบปำกเปล่ำ ครั้งที่ 3/2563 (Online)  
แยกตำมหลักสตูร/สำขำวิชำเอก 

ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 31 พฤษภำคม – วันอำทติย์ที่ 6 มิถุนำยน 2564 
ที ่ สาขา/สาขาวิชาเอก วันที่ เวลา 

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM) วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 09.00 – 16.00 น. 
  และวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 09.00 – 16.00 น. 

2. สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล (DS-BADS) วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 19.00 น. เป็นต้นไป 
  และวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 13.00 – 15.00 น. 

3. สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT) และสาขาวิชาเอก
วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
(ACT) 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 10.00- 12.00 น. 

4. สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจ (BA) วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 09.00- 12.00 น. 

  วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 19.00 น. เป็นต้นไป 

5. สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM) 
สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล (DS-CSIS) 

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 09.00 – 12.00 น. 

6. สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) ประกาศภายหลัง  

หมำยเหตุ:   
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม นักศึกษาโปรดติดตามก าหนดการ

อย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากวันปิดรับสมัคร (วันที่ 28 พฤษภาคม 2564) 
- สาขาว ิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ITM) จะประกาศให้ทราบภายในว ันที่   

30 พฤษภาคม 2564 

***คณะจะประกำศผลสอบปำกเปล่ำ ครั้งที ่3/2563 
ในวันอังคำรที่ 8 มิถุนำยน 2564*** 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

ข้อปฏิบัติกำรสอบปำกเปล่ำออนไลน์ (เฉพำะหลักสูตรที่ระบุว่ำสอบออนไลน์เท่ำนั้น) 

1. การสอบปากเปล่าออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 

2. นักศึกษาที่สมัครสอบปากเปล่า ตามรหัสประจ าตัวด้านบน จะได้รับกำรเชิญเข้ำร่วมทีมที่ใช้ส ำหรับกำร
สอบโดยอัตโนมัติ ให้น ักศึกษา log in เข้าใช ้งานโปรแกรมด้วยอีเมล์ของสถาบัน ที ่ลงท้ายด้วย 
@stu.nida.ac.th จึงจะเห็นทีมดังกล่าว 

น ักศ ึกษาท ี ่ ย ั ง ไม ่ ได ้ เข ้ าร ่วมท ีม ก ่อนถ ึ งว ัน สอบ ให ้ต ิดต ่อเจ ้ าหน ้าท ี ่ของคณะ ทางอ ี เมล์  
kantheera@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 094-929-1944 

3. ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมทีมแล้ว ยืนยันตัวตนด้วยการพิมพ์รหัสนักศึกษาและชื่อภายใต้โพสต์รายงานตัวที่
สร้างไว้ภายในทีมห้องสอบ ก่อนถึงวันสอบปากเปล่า  

4. ในวันสอบ ให้นักศึกษารอรับการเรียกสอบปากเปล่า ตามวันและเวลำที่ระบุไว้  ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความ
พร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภำพตลอดเวลาที่สอบด้วย 

 “ให้นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบปากเปล่าโดยปริยาย” 

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

ส ำหรับนักศึกษำที่ยังไม่มผีลคะแนน NIDA TEAP  
ตำมเกณฑ์ในกำรส ำเร็จกำรศึกษำของสถำบัน ให้รีบด ำเนินกำร ดังนี้ 

(ส ำหรับผูท่ี้จะส ำเร็จกำรศึกษำ) 

 




