
 

 

 
ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกต ิกรณีจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2564 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
      

คณะสถิติประยุกต์ ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีจบปริญญาตรี
และมีประสบการณ์ทำงาน รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2564 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน  
4 คน ดังต่อไปนี้ 
 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
1.1  คณะจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ในรูปแบบ

การสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

1.2  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อ
แจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 
2564 (อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ตอนสมัคร) 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้รับอีเมลจากคณะสถิติประยุกต์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันเสาร์ที่  
26 มิถุนายน 2564 ทางอีเมล admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพทห์มายเลข 094 929 1944 

1.3  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Log in เข้าใช้งาน Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ (หากยังไม่ได้
ลงทะเบียนอีเมลที ่ใช้เป็น Microsoft Account ให้ทำการลงทะเบียนก่อน โดยค้นหาวิธ ีการจาก
อินเทอร์เน็ต ภายในวันอาทิตยท์ี่ 27 มิถุนายน 2564 หากไม่สามารถเข้าร่วม Microsoft Teams ที่ใช้สอบ
ได ้  ให้ ต ิ ดต ่ อ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ของคณะ ภายในว ันอาท ิ ตย์ ที่  27 ม ิ ถ ุ น ายน  2564  ทางอ ี เ มล 
admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพทห์มายเลข 094 929 1944 

ผู้สมัครที่เลือกสมัครมากกว่า 1 กรณี หรือมากว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม ซึ่ง
จะได้รับอีเมลมากกว่า 1 อีเมล ขอให้เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft teams ทุกห้อง 

1.4  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 2  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม 
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย 

 ให้ผู ้มีส ิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที ่ระบุไว้ในข้อนี ้อย่างเคร่งครัด  
การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย 



หน้า 2 
2. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ 

 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

ที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 649504110001  นายพงษ์ศิลป์  จั่นแก้ว 28 มิ.ย. 2564 09.00 น. 

 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 649504120001  นางสาวทักษพร  ประกอบกิจ 28 มิ.ย. 2564 09.00 น. 

 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 

ที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 649504130001  นายอธิต  สันติกาญจน์ 28 มิ.ย. 2564 09.00 น. 

2 649504170001  นางสาวภูมรินทร์  ธำรงสัตย ์ 28 มิ.ย. 2564 09.00 น. 

หมายเหตุ : ในกรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชาเอกใด ๆ มีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต่ำกว่าที่กำหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับ
สถาบันฯ ไม่ได ้

 สำหร ับผ ู ้สม ัครท ี ่ย ังส ่งเอกสารไม ่ครบถ ้วน สามารถส ่งเอกสารเพ ิ ่มเต ิมมาท ี ่  อ ี เมล  
admission@as.nida.ac.th เพ่ือรวบรวมเอกสารส่งให้กรรมการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

 สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบผลการคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://edserv.nida.ac.th หรือ เว็บไซต์คณะ https://as.nida.ac.th  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่   23  มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
 คณบดี 
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