
เลขประจำตัวผู้สมัคร…………………………………..……………… (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ คดัเลือกนักศึกษาได้ตำ่กว่าจำนวนท่ีกำหนด สถาบันฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสตูร/วิชาเอกนั้น ๆ 
โดยจะคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร และผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯไม่ได ้ 1 

ใบสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ   
คณะสถิติประยุกต ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประจำภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
เปิดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม  – 25 กันยายน 2564 (รับสมัคร Online เท่านั้น) 

สำหรับเจ้าหน้าที่  (เขียนเครื่องหมาย  ✓ ถ้าส่งหลักฐานแล้ว) 
 ใบสมัคร  รูปถา่ยหนา้ตรง 1 นิว้ 1 รูป  สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา   สำเนาใบปริญญาบัตร   หนังสือรับรองการทำงาน   

 

  คณะสถิติประยุกต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน หรือมีข้อความที่เป็นเท็จ 

1. หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่ต้องการสมัคร (เลือกสมัครได้มากกว่า 1 สาขา กรอกใบสมัครตามสาขาที่ต้องการสมัคร) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  

 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (Deep Technology and Intelligent Systems); CSDT รุ่นที่ 3 
 สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management); ISM รุ่นที่ 26 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
 สาขาวชิาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk Management); ACT รุน่ที่ 25 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (Information Technology Management); ITM รุ่นที่ 20 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 (Logistics Management); LM รุ่นที่ 22  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล  

 (Data Analytics and Data Science); DADS รุ่นที่ 2 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ 

 (Cybersecurity Risk Management); CYBER รุ่นที่ 1 

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ต้องการสมัครมากกว่า 1 สาขาวิชาเอก จะต้องกรอกใบสมัครและส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร 
ให้ครบทุกสาขาวิชาเอกท่ีสมัคร 

2.   ชื่อ-สกุล (ไทย)   นาย/นาง/นางสาว  ......................................…......…….... นามสกุล ....................................................……………….....  

                (อังกฤษ)  Mr./Mrs./Ms. .......……...........................………………..... Last name ......................................………………………….. 

3.  วัน เดือน ปีเกิด…....../...............……/................. เลขประจำตัวประชาชน    

4.  สถานที่ติดต่อ 
4.1  ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อไดส้ะดวก เลขท่ี…...……หมู่ที่…......… หมูบ่า้น..................................................……ซอย…………………….....................  

 อาคาร............................................................  ช้ัน ......................  หอ้ง ......................... ถนน…………................…...............   
 ตำบล/แขวง  …………………….. อำเภอ/เขต ………………......... จังหวัด  ......…….................... รหสัไปรษณีย์………….............. 
 โทรศัพท์…………………....... โทรศพัท์เคลื่อนที่  ......…….........………………  E-mail address………………………………………….. 

4.2  ที่ทำงาน  ………………………………………………….…………………………………………………............…………....................................................... 
 เลขท่ี .....……หมู่ที่  ....................… หมู่บ้าน  .........................................…....................…ซอย  .....………………....................  
อาคาร .................................................................  ช้ัน ................  หอ้ง  ..............................    ถนน ……................….......  
ตำบล/แขวง  ………………..อำเภอ/เขต  ………...…......... จังหวัด  .......……................... รหัสไปรษณีย์  ……………………….... 
โทรศัพท์  …………………………..   โทรสาร  .......…….…......   

 -     -      -   -  
 

 

แทรกไฟล์ 
รูปถ่าย หรือ

แนบเป็นไฟล์แยก 



เลขประจำตัวผู้สมัคร…………………………..………………………… (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ คดัเลือกนักศึกษาได้ตำ่กว่าจำนวนท่ีกำหนด สถาบันฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสตูร/วิชาเอกนั้น ๆ 
โดยจะคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯไม่ได ้ 2 

 
5. ประวัติการทำงานปัจจุบันและยอ้นหลังไม่เกิน 10 ปี (โดยเร่ิมจากล่าสุด) 

สถานที่ทำงาน  
 

ตำแหน่งงาน  

สถานที่ต้ังท่ีทำงาน  
 

ระยะเวลาในการทำงาน 
..................... ปี ......................... เดือน 

วัน เดือน ปี ที่เร่ิมทำงาน  

วัน เดือน ปี ที่ออกจากงาน  
ลักษณะงาน 
(โดยละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 

บุคคลอ้างอิง  
โทรศัพท…์.................................................... 

สถานที่ทำงาน  
 

ตำแหน่งงาน  

สถานที่ต้ังท่ีทำงาน  
 

ระยะเวลาในการทำงาน 
   ..................... ปี ......................... เดือน 

วัน เดือน ปี ที่เร่ิมทำงาน  
วัน เดือน ปี ที่ออกจากงาน  

ลักษณะงาน 
(โดยละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 

บุคคลอ้างอิง  
          
โทรศัพท…์........................................................ 

 
  



เลขประจำตัวผู้สมัคร…………………………..………………………… (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ คดัเลือกนักศึกษาได้ตำ่กว่าจำนวนท่ีกำหนด สถาบันฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสตูร/วิชาเอกนั้น ๆ 
โดยจะคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯไม่ได ้ 3 

 
สถานที่ทำงาน  

 
ตำแหน่งงาน  

สถานที่ต้ังท่ีทำงาน  
 

ระยะเวลาในการทำงาน 
   ..................... ปี ......................... เดือน 

วัน เดือน ปี ที่เร่ิมทำงาน  

วัน เดือน ปี ที่ออกจากงาน  
ลักษณะงาน 
(โดยละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลอ้างอิง  
          
โทรศัพท์….............................. 

สถานที่ทำงาน  
 

ตำแหน่งงาน  

สถานที่ต้ังท่ีทำงาน  
 

ระยะเวลาในการทำงาน 
   ..................... ปี ......................... เดือน 

วัน เดือน ปี ที่เร่ิมทำงาน  
วัน เดือน ปี ที่ออกจากงาน  

ลักษณะงาน 
(โดยละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลอ้างอิง  
          
โทรศัพท์….............................. 

 
หมายเหตุ  หากต้องการระบุมากกว่าช่องที่ให้กรอก กรุณาแนบเอกสารเพิม่เตมิ 



เลขประจำตัวผู้สมัคร…………………………………..……………… (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ คดัเลือกนักศึกษาได้ตำ่กว่าจำนวนท่ีกำหนด สถาบันฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสตูร/วิชาเอกนั้น ๆ 
โดยจะคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร และผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯไม่ได ้ 4 

6.  ประวัติการศึกษา (ระดับอนุปริญญาขึ้นไป) 

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา สาขา/วิชาเอก 
วัน/เดือน/ปีท่ีสำเร็จ 

การศึกษา 
เกรดเฉลี่ยรวม 

ปวส.     
ปริญญาตร ี     
อื่นๆ 
.............. 

    

     

หมายเหตุ  กรุณาแนบใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดบัอุดมศึกษาทุกสถานศึกษาและทกุระดับการศึกษา  คณะฯขอสงวนสิทธิ 
 ในการไม่พิจารณาผู้สมัครทีส่่งเอกสารไม่ครบถ้วน 

6.1 ประวัติผลการศึกษา 

วิชา 
เกรดสูงสุดวิชาที่ 1 เกรดสูงสุดวิชาที่ 2 

สถานศึกษา รหัสวิชา เกรด สถานศึกษา รหัสวิชา เกรด 

วิชาภาษาอังกฤษ       

วิชาคณิตศาสตร ์       
วิชาสถิต ิ       

หมายเหตุ  กรุณาทำเครื่องหมายบนใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวิชาที่อยู่ในประวัตผิลการศึกษา  
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบุภาษาคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีความรู้ สามารถใช้งานได้ดี (ถ้ามี) 

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….... 
 
8. การสอบมาตรฐาน ที่เคยสอบมาแล้วไม่เกิน 1 - 2 ปี (พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการสอบ) 
 วิชาภาษาอังกฤษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA TEAP)  TOEFL 
 IELTS   GRE 

 วิชาเฉพาะ 1 หรือวิชาเฉพาะ 2 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์  Java Course No.275   
  Sun Certified Programmer for Java 2(SCJP)  อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………  

 9. การฝึกอบรม/ฝึกงาน ด้านคอมพิวเตอร์/สถิต/ิคณิตศาสตร์ (ถ้ามี ให้แนบสำเนาใบรับรองการเข้าอบรม) 

ช่ือหลักสูตรฝึกอบรม/ฝึกงาน สถานศึกษา ระยะเวลาการฝึกอบรม/ฝึกงาน 
   

   

   
  
 10. ผลงานทางวิชาการ (กรุณานำเอกสารต้นฉบับมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



เลขประจำตัวผู้สมัคร…………………………..………………………… (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ คดัเลือกนักศึกษาได้ตำ่กว่าจำนวนท่ีกำหนด สถาบันฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสตูร/วิชาเอกนั้น ๆ 
โดยจะคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯไม่ได ้ 5 

 

 11. แรงจูงใจในการศึกษาต่อ รวมทั้งแผนการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. แหล่งข้อมูล   ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ และการเปิดรับสมัครในครั้งนี้จาก 

       Website ของคณะ  E-mail จากคณะ  หนังสือเวียนของคณะ  แผ่นพับ/โปสเตอร์  อื่นๆ (ระบุ) …………………............... 
 

  
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                          ลงช่ือ……………………………………………………… 
                          วันท่ี…………เดือน………....……………พ.ศ.………… 
 
 

กรุณาตรวจสอบว่าใบสมัครสมบูรณ์ เรียบร้อย เอกสารประกอบครบถ้วน และสำเนาชัดเจน 

 
 



เลขประจำตัวผู้สมัคร…………………………………..……………… (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ คดัเลือกนักศึกษาได้ตำ่กว่าจำนวนท่ีกำหนด สถาบันฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสตูร/วิชาเอกนั้น ๆ 
โดยจะคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร และผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯไม่ได ้ 6 

หนังสือรับรองการทำงานของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
(เฉพาะกรณทีี่ไมม่ีแบบฟอรม์ของบริษัท/หน่วยงาน) 

 
ข้าพเจ้า .............................................................. .........................  ตำแหน่ง ........................................................... ............. 
สังกัด .........................................................................................  โทรศัพท์ ........................................................... ............... 
ขอรับรองว่า(ชื่อผู้สมัคร)............................................................................................ .............................................................. 
ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง..................................................... .............................เป็นระยะเวลา.....................ป.ี...............เดือน 
รวมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งอ่ืน ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา...............ปี และก่อนหน้านี้ได้เคยปฏิบัติงานในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
มาแล้วเป็นเวลา ..............ปี (ถ้าทราบ) 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ............................................................. .... 
  (......................................................) 
         วันที่.......เดือน.........................พ.ศ....................  

 
หมายเหตุ  - ถ้าเป็นบริษัทเอกชน โปรดประทับตราบริษัท ด้วย และผู้รับรองจะต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้างาน 

ระดับกองหรือผู้จัดการ 
 -  หากบริษัทมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงาน ให้ใช้แบบฟอร์มของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนนี้สำหรับผู้สมัครเก็บไว้ 

ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ คดัเลือกนักศึกษาได้ตำ่กว่าจำนวนท่ีกำหนด สถาบันฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสตูร/
วิชาเอกนั้น ๆ โดยจะคืนเงินค่าสมคัรให้กับผูส้มัคร โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯไมไ่ด้ 7 

 

สรุปกำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบต่าง ๆ 
คณะสถิติประยุกต์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 

 
- หมดเขตรับสมัคร (สมัคร online)   วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี 
 2. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครสอบ 

จากธนาคารถูกต้องตามใบแจ้งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัคร 
สามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเองหลังการชำระเงินภายใน 3 วันทำการ ได้ที่ 
https://entrance.nida.ac.th  

 3. หากสถาบันไม่ได้รับเอกสารประกอบการสมัคร หรือไม่ชำระเงินภายในวันสุดท้ายของการสมัคร 
  ทางอินเทอร์เน็ตสถาบันจะถือว่าการสมัครนั้นเป็น“โมฆะ” 
 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันพุธที่  27 ตุลาคม 2564 
- วันและเวลาสอบสัมภาษณ์   วันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 หรือ 
     วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 
     (กำหนดการสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตรจะประกาศให้ทราบในประกาศ  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 
- ประกาศผลการคัดเลือก   วันพฤหัสบดีที่  9 ธันวาคม 2564 
- รับเอกสารขี้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  วันอังคารที ่14 – วันศุกรท์ี่ 17 ธันวาคม 2564 
- ชำระเงินค่าลงทะเบียน   วันอังคารที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 
- ปฐมนิเทศ     วันอาทิตย์ที่  26 ธันวาคม 2564   
- เปิดภาคการศึกษา    วันเสาร์ที่  8 มกราคม 2565 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง ที่เว็บไซต์ http://as.nida.ac.th 
 
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์  02-727-3037 – 40  
ดูรายละเอียดต่าง ๆ ของคณะสถิติประยุกต์ http://as.nida.ac.th 

 

 
 


