
 

 

 
ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกต ิกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 

รอบพิเศษ ครั้งที ่8/2564 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2564 
      

คณะสถิติประยุกต์ ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รายชื ่อผู้สิทธิ์ 
สอบสัมภาษณ์ และก าหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุน
ส่งเสริมการศึกษา รอบพิเศษ ครั้งที ่8/2564 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2564 จ ำนวน 9 คน ดังต่อไปนี้ 

 1. รำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์ออนไลน์ 

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจำกระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อ
แจ้งว่ำถูกเชิญเข้ำสู่ Teams ที่จะใช้ในกำรสอบสัมภำษณ์แล้ว ภำยในวันเสำร์ที่ 11 ธันวำคม 2564 
(อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร หรือ log in เข้าใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Teams จะพบทีมท่ีใช้สอบสัมภาษณ์) 

หากผู ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่พบทีมที ่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที ่ของคณะ ภายใน 
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ทางอีเมล admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 027273037- 
40 หรือหมายเลข 094 929 1944 

1.3 ให้ผู ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Log in เข้ำใช้งำน Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ผู ้สมัครให้ไว้ (หำกยังไม่ได้
ลงทะเบียนอีเมลที ่ใช้เป็น Microsoft Account ให้ท ำกำรลงทะเบียนก่อน โดยค้นหำวิธ ีกำรจำก
อินเทอร์เน็ต ภำยในวันเสำร์ที่ 11 ธันวำคม 2564 หากไม่สามารถเข้าร่วม Microsoft Teams ที่ใช้สอบ
ได ้  ให ้ แ จ ้ ง เ จ ้ าหน ้ าท ี ่ ข อ งคณะ  ภาย ในว ั น อาท ิ ตย์ ท ี ่  1 2  ธ ั น ว าคม  2564  ทา งอ ี เ มล 
admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40 หรือ 094 929 1944 

ผู้สมัครที่เลือกสมัครมากกว่า 1 กรณ ีหรือมากว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม จึง
จะได้รับอีเมลมากกว่า 1 อีเมล ขอให้เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft teams ทุกห้อง 

 ให้ผู ้มีส ิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที ่ระบุไว้ในข้อนี ้อย่างเคร่งครัด  
การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย 
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2. รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภำษณ์ ก ำหนดวันและเวลำสอบสัมภำษณ์ 

  2.1 ทุนส่งเสริมกำรศึกษำประเภทที่ 1  จ านวน 2 คน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (ทุน 1) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 648604110001  นายอนุชิต  ศิลารักษ์ 13 ธ.ค. 2564 10.00 น. 
2 648604110002  นางสาวพรนภา  แก้วพล 13 ธ.ค. 2564 10.00 น. 

  2.2 ทุนส่งเสริมกำรศึกษำประเภทที่ 2  จ านวน 5 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (ทุน 2) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล วันสอบสัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 648804110001  นายธนกร  บูรพศิขริน 13 ธ.ค. 2564 10.00 น. 

2 648804110002  นายธนานันท์  เหลืองอภิรมย์ 13 ธ.ค. 2564 10.00 น. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ทุน 2) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 648804120001  นายสรกฤช  วัยวัฒน์ 13 ธ.ค. 2564 10.00 น. 

2 648804120002  นางสาวปาณิสรา  แสงหงษ์ 13 ธ.ค. 2564 11.00 น. 
3 648804120003  นายณัฐดนัย  ปานพวง 13 ธ.ค. 2564 11.00 น. 

  2.3 ทุนส่งเสริมกำรศึกษำประเภทที่ 3  จ านวน 2 คน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (ทุน 3) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 648904110001  นายณัฐพงษ์  พิณทอง 13 ธ.ค. 2564 11.00 น. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ทุน 3) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 648904120001  นางสาวชนากานต ์ คุปติธรรมกุล 13 ธ.ค. 2564 11.00 น. 

หมำยเหตุ : ในกรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชาเอกใด ๆ มีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต ่ากว่าที่ก าหนด สถาบันฯ ขอ 
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯ ไม่ได้ 
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 ส  าหร ับผ ู ้สม ัครท ี ่ย ังส ่งเอกสารไม ่ครบถ ้วน สามารถส ่งเอกสารเพ ิ ่มเต ิมมาท ี ่  อ ี เมล  
admission@as.nida.ac.th เพ่ือรวบรวมเอกสารส่งให้กรรมการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้
ทีเ่ว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://edserv.nida.ac.th  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่   9  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
 คณบดี 
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