
 

 

ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  

คณะสถิติประยุกต์ ครั้งที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
      

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ ครั้งที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 (1) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 4) 
 (2) สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 25) 
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

(4) สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 25) 
(5) สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 25) 
(6) สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (CDS รุ่นที่ 1) 

 (7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 21) 
 (8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 23) 
 (9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
 (DADS รุ่นที่ 3) 
 (10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์  
  (CYBER รุ่นที่ 2) 
 (11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 
 (MADT รุ่นที่ 2) 

คณะสถิติประยุกต์ ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
จ านวน 141 คน และก าหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือ
เข้าใช้งานผ่าน web browser) 
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1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3 จะได้รับอีเมลอัตโนมัติจาก Microsoft Teams เมื่อถูกเชิญเข้า
ร่วมทีมห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรที่สมัคร ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 (อีเมลจะถูกส่งไปยัง
ที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ตอนสมัคร) 

ผู ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที ่ไม่ได้รับอีเมลจากคณะสถิติประยุกต์ สามารถ log in เข้าใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Teams ด้วยอีเมลที ่ให้ไว ้เมื ่อตอนสมัคร หรือติดต่อเจ้าหน้าที ่ของคณะ ภายในวันที่  
21 เมษายน 2565 ทางอีเมล admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40 

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์ ทาง Microsoft 
Teams ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 

ผู้ที่สมัครมากกว่า 1 หลักสูตร จะได้รับการเชิญเข้าร่วมห้องทีมสอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 ห้อง ขอให้เข้า
ไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ใน Microsoft Teams ทุกทีม 

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 3.  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม 
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย 

2. ก าหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที ่23 เมษายน 2565 

หลักสูตร/สาขา เวลาสอบ 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 23) 09.00 – 12.00 น. 

 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 

หลักสูตร/สาขา เวลาสอบ 

- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 4) 16.00 – 18.00 น. 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 26) 17.00 – 18.00 น. 

หมายเหตุ : ส าหรับก าหนดการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรอื่น จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ในการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติม วันที่ 18 เมษายน 2565 
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 3. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และก าหนดวัน-เวลาสัมภาษณ์ แยกตามหลักสูตร 
 (เวลาที่ประกาศเป็นเวลาประมาณการเท่านั้น ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมก่อนถึง

เวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที) 

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
 - สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 4) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 651204440001   นางสาวนันทิกา เงยเจริญ 1 พ.ค. 2565 16.00 น. 
2 651204440002   นายอัครพล เลิศวิพุธ 1 พ.ค. 2565 16.00 น. 

3 651204440003   นายปรินทร์ ตรีเอกานุภาพ 1 พ.ค. 2565 16.00 น. 

4 651204440004   นายพิชญา เจริญศิวกรณ์ 1 พ.ค. 2565 16.00 น. 
5 651204440005   ว่าที่ร้อยตรีธนิษฐ์ สุธาทิพย์พิมาน 1 พ.ค. 2565 16.00 น. 

6 651204440006   นายสรรเพชร ตรงจิตรจริง 1 พ.ค. 2565 16.00 น. 

7 651204440007   นายชนะรัฐ ภาระอังกูร 1 พ.ค. 2565 17.00 น. 
8 651204440008   นายสิทธา ละออปักษิณ 1 พ.ค. 2565 17.00 น. 

9 651204440009   นายอนุสรณ์ เลาพระเกี้ยง 1 พ.ค. 2565 17.00 น. 

 - สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 26) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 651204420001   นายธน คัณทักษ์ 1 พ.ค. 2565 17.00 น. 

2 651204420002   นางสาวอภิษฐา แห่งวงศ์งาม 1 พ.ค. 2565 17.00 น. 

3 651204420003   นางสาวจรัญญา ดอนสนวน 1 พ.ค. 2565 17.00 น. 

4 651204420004   นายธนกฤต บุพผาพวง 1 พ.ค. 2565 17.00 น. 

5 651204420005   นางสาวกุลนิษฐ์ ณ หนองคาย 1 พ.ค. 2565 17.00 น. 

3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
 - สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 25) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 651204430001   นางสาวจริยา แสนสมบัติ   

2 651204430002   นายณัฐนนท์ พรรณเสมา   
ประกาศภายหลัง 
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 - สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (CDS รุ่นที่ 1) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 651204480001   นายส าเริง ธงโทน   

2 651204480002   นายอดุลย์ วงค์ค าอินทร์   
3 651204480003   นายอนุวัฒน์ ค าแก้ว   

4 651204480004   นายปัณณวิช สนิทนราทร   
5 651204480005   นายณิชา รองราม   

6 651204480006   นางสาววรัญชรี ถิรพัฒนาพร   

7 651204480007   นางสาวรังสิมา ลุยตัน   
8 651204480008   นางสาวศศิภา บุญชัย   

3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 21) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 651204260001   นางสาวมณฑกานต์ สิงห์สวัสดิ์   

2 651204260002   นายนันทภูมิ จันทร์วงษ์   

3 651204260003   นายศิลา ณ มะหุต   
4 651204260004   นางสาวกุลจิรา ด้วงนา   

5 651204260005   นายกิตจา เพ็งส้ม   

6 651204260006   นายณพล พงษ์วัฒนธรรม   
7 651204260007   นางสาวนลินลักษณ์ ไพโรจน์สถาพร   

8 651204260008   นางสาวทิพวรรณ วุฒิวงค์   
9 651204260009   นางสาวนันท์นภัส วรรธนานันต์   

3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 23) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 651204270001   นางสาววิสสุตา ทองเครือ 23 เม.ย. 2565 09.00 น. 

2 651204270002   นางสาวณัฐธิดา หร่ายเจริญ 23 เม.ย. 2565 09.00 น. 

3 651204270003   นางสาววรรษชล ศรีกิตติวรรณา 23 เม.ย. 2565 09.00 น. 

4 651204270004   นางสุจิรา นามโคตร 23 เม.ย. 2565 09.00 น. 

ประกาศภายหลัง 

ประกาศภายหลัง 
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ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

5 651204270005   นางสาวสุกฤตา เจียมศักดานุวัฒน์ 23 เม.ย. 2565 09.00 น. 

6 651204270006   นายวรัญญู หนูรอด 23 เม.ย. 2565 09.00 น. 
7 651204270007   นางสาวอุทัยวรรณ อากาศวิภาต 23 เม.ย. 2565 10.00 น. 
8 651204270008   นางสาวฤชุดา พิทักษ์ 23 เม.ย. 2565 10.00 น. 
9 651204270009   นางสาวศจี มณีพงษส์วัสดิ์ 23 เม.ย. 2565 10.00 น. 

10 651204270010   นางสาวคคนางค์ ท่าพิมาย 23 เม.ย. 2565 10.00 น. 

3.5 สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความม่ันคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที่ 2) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 651204460001   นายพงศธร สิริธัญกุล   

2 651204460002   นางสาวญาณี ตั๋นไชยยา   

3 651204460003   นายปวเรศ มาตร์มงคล   

4 651204460004   นายยศนนท์ จอมจันทร์   

5 651204460005   ร้อยต ารวจโทวศิน บูรณศักดิ์   

3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 3)  

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 651204450001   นายภูเบศ อุ่นกุศลภักดี   

2 651204450002   นายวิบูลย์ แซ่ลี ้   
3 651204450003   Missศศิพรลักษณ์ ขอมอบกลาง   

4 651204450004   นายพงศภัค สมสักดิรักสันติ   

5 651204450005   นางสาวอศัลยา แคนยุกต์   
6 651204450006   นางสาวนันทิกา เงยเจริญ   

7 651204450007   นางสาวอัญรินทร์ เสรีสุริยวรรณ   

8 651204450008   นายภาณุพล พรมีศรี   
9 651204450009   นายภัทรกร ผิวชอุ่ม   

10 651204450010   นายกิตติพงษ์ วงศ์สุภา   

ประกาศภายหลัง 

ประกาศภายหลัง 
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ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

11 651204450011   นางสาวกรัณฑรัตน์ ค าทองแก้ว   

12 651204450012   นายโสฬส สิริธิติวงศ ์   

13 651204450013   นายประวิทย์ ค าชัยยะ   
14 651204450014   นางสาวอิสรีย์ หาญประสพวัฒน์   

15 651204450015   นายณัฐกฤต วานิชขจร   

16 651204450016   นางสาววิชาณี มณีโลกย์   
17 651204450017   นางสาวพรปวีณ์ คมศรีมรกต   

18 651204450018   นางสาวหนึ่งฤทัย วีระวัฒนะ   
19 651204450019   นายสุพีรณัฐ โพธิ์ศรี   

20 651204450020   นางสาวพรรณนภา เสนคราม   

21 651204450021   นายพิชญา เจริญศิวกรณ์   
22 651204450022   นางสาวภิชารีย์ กรุณายาวงศ์   

23 651204450023   นายธาดา นวลสนิท   

24 651204450024   นายพัชดล รัตนพิทยารักษ์   
25 651204450025   นายวศิน ถาวรวัฒนะ   

26 651204450026   นางสาวสฤณา บริสุทธิ์   

27 651204450027   นายธิติวัฒน์ ธนาสุทธิเสร ี   
28 651204450028   นายวุฒินันท์ อันประเสริฐ   

29 651204450029   นายชนะรัฐ ภาระอังกูร   
30 651204450030   นายสิทธิภัค พฤกษาจรีเวโรจน์   

31 651204450031   นางสาวศรัญญา ธงศิลา   

32 651204450032   นางสาวณัฐสร ตันพิชัย   
33 651204450033   นายพิสิษฐ์ เขื่อนสุวรรณ   

34 651204450034   นายธนกฤต บุพผาพวง   

35 651204450035   นายศุภสิน ก้อนทองค า   
36 651204450036   นายกฤตภาส สุวรรณศิริ   

37 651204450037   นายณัฐธัญ เดชศรี   

38 651204450038   นายอิทธิศักดิ์ ประตูแก้ว   
39 651204450039   นายธิติ ตินนังวัฒนะ   

ประกาศภายหลัง 
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ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

40 651204450040   นางสาววราภรณ์ จิโน   

41 651204450041   นางสาวกัลยกร ศรีมูล   

42 651204450042   นางสาวกวิศรา ตันเจริญ   
43 651204450043   นายพิพัฒน์ สมโลก   

44 651204450044   นางสาววิชุนันท์ ค าภิโร   

45 651204450045   นายจักรพงศ์ ปัญตะยัง   
46 651204450046   นายวีระศักดิ์ ศประสิทธิ์   

3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT รุ่นที่ 2)  

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 651204470001   นายภูเบศ อุ่นกุศลภักดี   

2 651204470002   นางสาวนันท์นภัส สิงห์แก้ว   

3 651204470003   นายเขม วิภาอิสสระพงษ์   
4 651204470004   นายอนุศิษฏ์ ลาภเวที   

5 651204470005   นายพิริยะ ถวายจีน   
6 651204470006   นายพลาวัสถ์ เจียมสอาด   

7 651204470007   นางสาวอังค์วรา ประดาสุข   

8 651204470008   นางสาวฮานีฟา วันเอเลาะ   
9 651204470009   นายณัฐชนน เอกพงศ์ไพสิฐ   

10 651204470010   นางสาวชุติมา คุณวพานิชกุล   

11 651204470011   นายชนภัทธ์ ชัยงาม   
12 651204470012   นายทศน์ สิริสิทธิโชต ิ   

13 651204470013   นางสาวศิริพร กอ้งอจลานนท์   
14 651204470014   นางสาวตุลยดา สิริรัตนตรัย   

15 651204470015   นางสาวธนิพรรณ สมร่าง   

16 651204470016   นางสาวทัตสนันตน์ ธรารักษ์   
17 651204470017   นายนพศร ภูตยานันท์   

18 651204470018   นายชณาวุฒิ วุฒิธาดา   

ประกาศภายหลัง 
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ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

19 651204470019   นายคณิน ใจชื่น   

20 651204470020   นายภาคภูมิ อตัถสุริยานันท์   

21 651204470021   นายอลงกรณ์ สีวลีคุณานนต์   
22 651204470022   นางสาวเจนจิรา รัศมีแสงทอง   

23 651204470023   นางสาวพรรณนภา เสนคราม   

24 651204470024   นายพิชญา เจริญศิวกรณ์   
25 651204470025   นางสาวอัสมา โมรา   

26 651204470026   ว่าที่ร้อยตรีชนภัทร์ เอกกมลวิวัฒน์   
27 651204470027   นางสาวพัชรินทร์ สังขทัต ณ อยุธยา   

28 651204470028   นายปิยะกฤษฏิ์ เศรษฐรังสรรค์   

29 651204470029   นายอติคุณ เพชรพิบูลย์ไทย   
30 651204470030   นายอนุวัฒน์ ค าแก้ว   

31 651204470031   นางสาวพาขวัญ หลักศิลากุล   

32 651204470032   นางสาวศิรินุช คงสมบัติ   
33 651204470033   นายจักรา ประเสริฐสม   

34 651204470034   นางสาวณัฐสร ตันพิชัย   

35 651204470035   นายณัชพงศ์ เลิศสิทธิการโกศล   
36 651204470036   นายชัยยะ บุษราค า   

37 651204470037   นายธนวัฒน์ บรรณวัฒน ์   
38 651204470038   นายณิชา รองราม   

39 651204470039   นายเอกชัย คงสระ   

40 651204470040   นางสาววราภรณ์ จิโน   
41 651204470041   นางสาวอิสริยาภรณ์ ประเสริฐวิริยะ   

42 651204470042   นางสาวณิชารีย์ ศรีบูจันดี   

43 651204470043   นางสาวบุษราภรณ์ สุทธิเศรณี   
44 651204470044   นายณัฐนนท์ พรรณเสมา   

45 651204470045   นางสาวปิยฉัตร อ่ินค า   

46 651204470046   นางสาวเมธาวี มุ่งเจริญ   
47 651204470047   นางสาวณัฐวดี ยกย่องสกุล   

ประกาศภายหลัง 
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หมายเหตุ : ในกรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชาเอกใด ๆ มีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต ่ากว่าที่ก าหนด 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับ
สถาบันฯ ไม่ได ้

 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนในอดีต ประสบการณ์การท างานและ
คะแนนการสอบสัมภาษณ์ (คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้พิจารณา) 

 ส  าหร ับผ ู ้สม ัครท ี ่ย ั งส ่ ง เอกสารไม ่ครบถ ้วน จะต ้องส ่งเอกสารเพ ิ ่มเต ิมมาท ี ่  อ ี เมล 
admission@as.nida.ac.th เพ่ือรวบรวมเอกสารส่งให้กรรมการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 สามารถตรวจสอบ 
ผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ของคณะ http://as.nida.ac.th  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่    3   เมษายน พ.ศ. 2565 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
 คณบดี 

mailto:admission@as.nida.ac.th

