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ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เร่ือง  การรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ คร้ังที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2564 

    

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะเปิดรับสมัครเพื ่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที ่2 ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร  

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

(1) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 3) 

(2) สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 26) 
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์

(3) สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 25) 

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 20) 
(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 22) 
(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล  

(DADS รุ่นที่ 2) 
(7)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ 

(CYBER รุ่นที่ 1) 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
 2.2  มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
นับถึงวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 (วันเปิดภาคการศึกษา) 
 2.3  เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 22) 
จะต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไมน่้อยกว่า 1 ป ี(ก่อนหรือหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
นับถึงวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 (วันเปิดภาคการศึกษา) 
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  คุณสมบัติเพ่ิมเติมที่ผู้สมคัรควรมี 
 - ผู้สมัครควรเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สถิติ และคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 

6 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค (หากได้รับการยกเว้นต้องระบุในใบสมัครด้วย) 
 - ผู้สมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล ควรมี
ความสามารถเขียนภาษาชุดคำสั่งอย่างน้อย 1 ภาษา อาทิเช่น ภาษาไพทอน (Python programming 

language) หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

3. กำหนดการรับสมัคร 
 สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) เท่านั้น  

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที ่ 1  กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 

*** คำเตือนที่ผู้สมัครต้องทราบ *** 

 “ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศ
รับสมัครของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันฯ สงวนสิทธิ ์ที ่จะทำการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู ้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและไม่คืนเงิน
ค่าสมัครสอบให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และหากสถาบันฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่า ผลการ
คัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็น “โมฆะ” และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือ
หากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องส้ินสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน ฯ” 

4. การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Online) 
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 

4.1. เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th 

4.2. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 
4.3. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 
4.4. ต้ังรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 

4.5.  สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ตอ้งการสมัคร 
4.6. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร (ในส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครต้องบันทึก    
        ข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการสมัคร) 
4.7. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร) 
4.8. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

4.9. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันเสารท์ี ่25 กันยายน 2564 ที ่
       - ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ  
       - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 
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4.1.10. ส่งหลักฐานการสมัครไปที่ (เลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) 
      - เว็บไซต์รับสมัคร Online (Attached File)  
      - E-mail: entrance@nida.ac.th 

       - ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงสถาบัน ภายในวันเสาร์ที ่25 กันยายน 2564  โดยส่งไปที ่
    กองบริการการศึกษา 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 (วงเล็บมุมซอง “เอกสารประกอบการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคพเิศษ คณะสถิติประยุกต์”) 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  800 บาท 

(ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ) 
 

หมายเหตุ : 1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้ว สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  2.  เอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น 

  3.  ถ้าผู้สมัครไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 4. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและข้อมูลการชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ถูกต้องตามใบแจ้งยอดการชำระเงินและตามกำหนดเวลาการรับสมัครที่
กำหนดไว้  ท ั ้งน ี ้  ผ ู ้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชำระเงิน 2 ว ันทำการ ได้ที่ 
http://entrance.nida.ac.th  เมนูตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร หากสถาบันฯ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการสมัคร
และไม่ชำระเงินภายในวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าการสมัครนั้นเป็น “โมฆะ” 

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา/วิชาเอก จากรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

(1) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 3) 

(2) สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 26) 
(3) สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 25) 
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 20) 
(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 22) 
(6) หลักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิชาการว ิเคราะห์ข ้อม ูลและว ิทยาการข้อมูล  

(DADS รุ่นที่ 2) 
(7)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี ่ยงความมั ่นคงทางไซเบอร์   

(CYBER รุ่นที่ 1) 
อนึ่ง ผู้สมัครที่สมัครมากกว่า 1 หลักสูตร/สาขาวิชาเอก จะต้องกรอกใบสมัครและส่งใบสมัคร

พร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามจำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาเอกทีเ่ลือกสมัคร  
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5. เอกสารประกอบการสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาใบสมัครที่กรอก
ข ้ อม ู ล ไ ม ่ ค รบถ ้ วน )  โ ด ยส าม า รถด า วน ์ โ หลด ไฟล ์ ใ บสม ั ค ร ไ ด ้ ที่ เ ว ็ บ ไซต์  
http://entrance.nida.ac.th 

5.2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) แนบเป็นไฟล์รูปได้ โดยแนบไว้ในไฟล์
ใบสมัคร หรือส่งแยกเป็นไฟล์รูปภาพ 

5.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด  
5.4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ระบุวันสำเร็จการศึกษา) สำหรับ 

ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ในระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเท่า มาด้วย 1 ฉบับ 

5.5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง (ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) 1 ฉบับ 

5.6. หนังสือรับรองการทำงาน  1 ฉบับ 

5.7. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ) 
5.8. หนังสือรับรองการได้ทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน (ถ้ามี)  
5.9. ผลการสอบวิชาเฉพาะ 2 และ/หรือวิชาเฉพาะ 1 ของสถาบัน และ/หรือผลการสอบวิชา

ภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ และผลการสอบอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
* เอกสารลำดับที่ 5.8 และ 5.9 หากผู้สมัครไม่มีเอกสารดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องยื่นก็ได้ 
** เอกสารสำเนาทุกฉบับ ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารด้วย 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
5.10. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

สำน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา (สกอ.) โดยต ิดต ่อขอร ับเอกสารได ้ที่   
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.11. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงมาที ่

  Educational Service Division,  
 National Institute of Development Administration  
 148 Serithai Road, Klong Chan,  

 Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

หมายเหตุ : เฉพาะเอกสารตามข้อ 5.10 และ 5.11 สถาบันฯ อนุโลมให้ส่งภายในวันเปิดภาคการศึกษา 
มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
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6. การพิจารณาคัดเลือก 

6.1 พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  
- พิจารณาจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร 

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

6.2 สอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ : 1. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ นั้น 
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะกรรมการพิจารณาใบสมัคร และคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ของคณะ โดยการพิจารณาตัดสินของกรรมการดังกล่าว ถือเป็นที่สุด 

  2. ผู ้สมัครที ่มีผลการสอบมาตรฐาน เช่น GRE GMAT TOEFL หรือภาษาอังกฤษของ
สถาบัน (NIDA TEAP) ภายใน 1 ปี อาจนำมายื่นพร้อมใบสมัคร เพื่อให้กรรมการใช้ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกได ้

 3. ผู้สมัครที่มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร 
สามารถยื่นเอกสารวิชาการเพื่อให้กรรมการใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ให้นำมา ยื่น 

ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 4. ผู้สมัครที่สมัครรับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งสาขาวิชา/วิชาเอก จะได้รับการพิจารณา

คัดเลือกจากแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอกแยกกัน ดังนั้น ผู้สมัครจึงต้องรับผิดชอบตนเองในการเตรียมตัวสมัคร 
และ/หรือสอบตามเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ให้ครบถ้วนด้วย 

 5. กรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกใด ๆ คัดเลือกนักศึกษาได้ต่ำกว่าจำนวนที่
สถาบันฯ กำหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชา/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดย
ผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯ ไม่ได้ 

7. กำหนดการอื่น ๆ  
7.1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันพุธที่  27 ตุลาคม 2564 

7.2. วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 

   และวันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

7.3.  ประกาศผลการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่  9 ธันวาคม 2564 

7.4. วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันอังคารที ่14 – วันศุกรท์ี่ 17 ธันวาคม 2564  
7.5.  ชำระเงินค่าลงทะเบียน วันอังคารที่ 14 – วันอาทิตยท์ี่ 19 ธันวาคม 2564 

7.6. วันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่  26 ธันวาคม 2564   

7.7. วันเปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที่  8 มกราคม 2565 

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบอีกครั้ง ที่เว็บไซต์ https://as.nida.ac.th  

  

https://as.nida.ac.th/
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8. คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรที่รับสมัครระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ของคณะสถิติประยุกต์ ไม่ต้องใช้คะแนน
สอบภาษาอังกฤษในการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ แต่สามารถนำไปใช้ในการขอยกเว้นการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ หากได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และใช้ในการขอสำเร็จ
การศึกษา) 
 8.1. ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์  ใน
การเข้าศึกษาในสถาบันฯ ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL หรือ 
IELTS ทั้งนี้ คะแนนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ให้เป็นไปตามท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด 

2) กรณีนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้า
ศึกษา ในสถาบันฯ นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ NIDA TEAP หรือ TOEFL 

หรือ IELTS มาแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา  
8.2. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ มีการกำหนดอายุผลคะแนน ดังนี้ 

1) ผลคะแนนสอบ NIDA TEAP จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่น 

 (สมัครสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

2) ผลคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่น 

(คะแนนสอบ TOELF Paper-Based จะต้องเป็นผลสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หรือ International Education เท่านั้น)  

8.3. การยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

  นักศึกษาที่มีผลการสอบเข้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA 
TEAP) ด ้วยคะแนนไม่ต ่ำกว ่า 660 หร ือ ม ีผลการสอบ TOEFL ไม ่ต ่ำกว ่า 550 คะแนน หรือ  
มีผลการสอบ TOEFL CBT (สอบผ่านคอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL IBT 
(สอบผ่าน Internet) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ จบ
การศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอนมาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการยกเว้นการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยต้องแสดงผลการสอบที่ไม่เกินกำหนดอายุของผลคะแนนที่
ยื่น หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน พร้อมกับการยื่น
คำร้องภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ (หากต้องการขอ
ยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลคะแนน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา) 

9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  สถาบันจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของ
สถาบัน ตลอดจนคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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10.  ติดต่อสอบถาม  

10.1  คณะสถิติประยุกต ์ โทรศัพท์  02-727-3037 – 40 , 082-790-1948 

    Website:  https://as.nida.ac.th 

10.2  กองบริการการศึกษา โทรศัพท์  02-727-3370 – 73  

    Website:  http://entrance.nida.ac.th หรือ http://edserv.nida.ac.th  

    

                        ประกาศ  ณ  วันที่         มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

  

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  

24


