
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพเิศษ คณะสถิติประยุกต ์

 ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565 
 

 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต ์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น  

 บัดนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ จำนวน 112 คน แยกเป็นหลักสูตรต่างๆ เรียงตามหมายเลข
ประจำตัวสอบ ดังต่อไปนี ้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
1.1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 4) จำนวน 7 คน 
1.2 สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 26) จำนวน 5 คน 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
2.1 สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 25) จำนวน 3 คน 
2.2 สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (CDS รุ่นที่ 1) จำนวน 7 คน 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 21) จำนวน 11 คน 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 23) จำนวน 9 คน 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 3) 

จำนวน 30 คน 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ 

(CYBER รุ่นที่ 2) จำนวน 7 คน 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 

(MADT รุ่นที่ 2) จำนวน 33 คน     

 และรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองของแต่ละหลักสูตร จำนวนรวม 36 คน เรียงตามลำดับ
คะแนน ดังต่อไปนี ้

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ จำนวน 2 คน 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 คน 
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สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 คน  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล จำนวน 21 คน 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ จำนวน 2 คน 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล จำนวน 
7 คน 
 

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแยกตามหลักสูตรที่สมัคร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
- สาขาวชิาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 4)  จำนวน 7 คน 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204440002  นายอัครพล เลิศวิพุธ 

2  651204440003  นายปรินทร ์ ตรีเอกานุภาพ 

3  651204440005  ว่าที่ร้อยตรีธนิษฐ ์ สุธาทิพย์พิมาน 

4  651204440006  นายสรรเพชร ตรงจิตรจริง 

5  651204440007  นายชนะรัฐ ภาระอังกูร 

6  651204440008  นายสิทธา ละออปักษิณ 

7  651204440010  นายวิสาข ์ เลิศมงคลตระกูล 

สำรอง  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 4)  จำนวน 2 คน  

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204440011 นายรัชพล   ปราบราย 

2  651204440004 นายพิชญา เจริญศิวกรณ ์
หมายเหตุ: หากมีผู ้สละสิทธิ์ คณะจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ทั้งนี ้ ผู ้มีรายชื่อในลำดับสำรอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ ทางโทรศัพท์
หมายเลข 02 727 3037 หรือ 094 929 1944 ในวันและเวลาราชการ 
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- สาขาวชิาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 26)  จำนวน 5 คน 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204420001  นายธน คัณทักษ ์

2  651204420002  นางสาวอภิษฐา แห่งวงศ์งาม 

3  651204420003  นางสาวจรัญญา ดอนสนวน 

4  651204420004  นายธนกฤต บุพผาพวง 

5  651204420005  นางสาวกุลนิษฐ ์ ณ หนองคาย 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
- สาขาวชิาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 25)  จำนวน 3 คน 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204430001  นางสาวจริยา แสนสมบัต ิ

2  651204430002  นายณัฐนนท ์ พรรณเสมา 

3  651204450059  นายนิพพิชฌน์ ปัญญา 

สำรอง  สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 25)  จำนวน 1 คน  

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204430003  นางอินทิรา   อิศราจิรเสฐ 
หมายเหตุ: หากมีผู ้สละสิทธิ์ คณะจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ทั้งนี ้ ผู ้มีรายชื่อในลำดับสำรอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ ทางโทรศัพท์
หมายเลข 02 727 3037 หรือ 094 929 1944 ในวันและเวลาราชการ 

- สาขาวชิาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมลู (CDS รุ่นที่ 1)  จำนวน 7 คน 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204480003  นายอนุวัฒน ์  คำแก้ว 

2  651204480004  นายปัณณวิช   สนิทนราทร 

3  651204480005  นายณิชา   รองราม 

4  651204480006  นางสาววรัญชรี   ถิรพัฒนาพร 

5  651204480007  นางสาวรังสิมา   ลุยตัน 

6  651204480008  นางสาวศศิภา   บุญชัย 

7  651204480009  นางสาวสรรค์กมล   ชุมแสง 
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สำรอง  สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (CDS รุน่ที ่1) จำนวน 1 คน (เรียงตามลำดับคะแนน) 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204480001  นายสำเริง ธงโทน 
หมายเหตุ: หากมีผู ้สละสิทธิ์ คณะจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ทั้งนี ้ ผู ้มีรายชื่อในลำดับสำรอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ โทรศัพท์  
02 727 3037 หรือ 094 929 1944 ในวันและเวลาราชการ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 21) จำนวน 11 คน 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204260001  นางสาวมณฑกานต ์  สิงห์สวัสดิ ์

2  651204260002  นายนันทภูม ิ  จันทร์วงษ ์

3  651204260003  นายศิลา   ณ มะหุต 

4  651204260004  นางสาวกุลจิรา   ด้วงนา 

5  651204260005  นายกิตจา   เพ็งส้ม 

6  651204260006  นายณพล   พงษ์วัฒนธรรม 

7  651204260008  นางสาวทิพวรรณ   วุฒิวงค์ 

8  651204260009  นางสาวนันท์นภัส   วรรธนานันต์ 

9  651204260010  นายวีระศักดิ ์  เที่ยงธรรม 

10  651204260011  นายวรธน   นัฐกรานต์นุวัฒน ์

11  651204260012  นายธีรโชติ   สรเดช 

สำรอง  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITM รุน่ที ่21) จำนวน 1 คน 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204260007  นางสาวนลินลักษณ ์  ไพโรจน์สถาพร 
หมายเหตุ: หากมีผู ้สละสิทธิ์ คณะจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ทั้งนี ้ ผู ้มีรายชื่อในลำดับสำรอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ โทรศัพท์  
02 727 3037 หรือ 094 929 1944 ในวันและเวลาราชการ 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ (LM รุน่ 23) จำนวน 9 คน 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204270002  นางสาวณัฐธิดา   หร่ายเจริญ 

2  651204270003  นางสาววรรษชล   ศรีกิตติวรรณา 
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ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

3  651204270005  นางสาวสุกฤตา   เจียมศักดานุวัฒน ์

4  651204270006  นายวรัญญู   หนูรอด 

5  651204270007  นางสาวอุทัยวรรณ   อากาศวิภาต 

6  651204270008  นางสาวฤชุดา   พิทักษ ์

7  651204270009  นางสาวศจ ี  มณีพงษ์สวัสด์ิ 

8  651204270011  นางสาวนับพันพร   พัฒนภักดี 

9  651204270012  นางสาวกัญญ์ภณัฏฐ์   แก้วพร้อม 

สำรอง  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(LM รุ่นที่ 23) จำนวน 1 คน 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204270010  นางสาวคคนางค ์  ท่าพิมาย 
หมายเหตุ: หากมีผู ้สละสิทธิ์ คณะจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ทั้งนี ้ ผู ้มีรายชื่อในลำดับสำรอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ โทรศัพท์  
02 727 3037 หรือ 094 929 1944 ในวัน-เวลาราชการ 

 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวเิคราะหข์้อมูลและวทิยาการข้อมลู (DADS 
รุ่นที่ 3)  จำนวน 30 คน (เรยีงตามรหัสประจำตัวสอบ) 

ที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204450004  นายพงศภัค   สมสักดิรักสันต ิ

2  651204450010  นายกิตติพงษ์   วงศ์สุภา 

3  651204450011  นางสาวกรัณฑรัตน ์  คำทองแก้ว 

4  651204450013  นายประวิทย ์  คำชัยยะ 

5  651204450014  นางสาวอิสรีย์   หาญประสพวัฒน ์

6  651204450015  นายณัฐกฤต   วานิชขจร 

7  651204450016  นางสาววิชาณี   มณีโลกย ์

8  651204450017  นางสาวพรปวีณ์   คมศรีมรกต 

9  651204450018  นางสาวหนึ่งฤทัย   วีระวัฒนะ 

10  651204450022  นางสาวภิชารีย์   กรุณายาวงศ์ 

11  651204450023  นายธาดา   นวลสนิท 

12  651204450024  นายพัชดล   รัตนพิทยารักษ ์

13  651204450025  นายวศิน   ถาวรวัฒนะ 
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ที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

14  651204450026  นางสาวสฤณา   บริสุทธิ ์

15  651204450027  นายธิติวัฒน ์  ธนาสุทธิเสรี 

16  651204450028  นายวุฒินันท ์  อันประเสริฐ 

17  651204450030  นายสิทธิภัค   พฤกษาจรีเวโรจน์ 

18  651204450032  นางสาวณัฐสร   ตันพิชัย 

19  651204450035  นายศุภสิน   ก้อนทองคำ 

20  651204450038  นายอิทธิศักดิ ์  ประตูแก้ว 

21  651204450043  นายพิพัฒน ์  สมโลก 

22  651204450048  นายปราชญ์   ปิยะวงศ์ภิญโญ 

23  651204450049  นายรัชพล   ปราบราย 

24  651204450050  นางสาวนัฐชา   พลกำแหง 

25  651204450051  นางสาวสุธิดา   จำลองราษฏร ์

26  651204450056  นางสาวกณิศ   ชาญกิจพาณิชย์ 

27  651204450057  นางสาวภัทราภรณ ์  แตงโม 

28  651204450060  นายยศพล   บริบูรณ์ธนกิจ 

29  651204450061  นายเฉลิมวงศ ์  สาลีพัฒนา 

30  651204450062  นายเทพดนุพล   ทองสุภร 

สำรอง  สาขาวิชาการวิเคราะหข์้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 3) จำนวน 21 คน (เรียงตามลำดับคะแนน) 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204450036  นายกฤตภาส   สุวรรณศิร ิ

2  651204450037  นายณัฐธัญ   เดชศรี 

3  651204450021  นายพิชญา   เจริญศิวกรณ ์

4  651204450052  นางสาวกัญญา   มีแก้ว 

5  651204450034  นายธนกฤต   บุพผาพวง 

6  651204450029  นายชนะรัฐ   ภาระอังกูร 

7  651204450055  นายภิญญาวัฒน์   ศัพท์เสนาะ 

8  651204450009  นายภัทรกร   ผิวชอุ่ม 

9  651204450040  นางสาววราภรณ์   จิโน 

10  651204450044  นางสาววิชุนันท์   คำภิโร 
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ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

11  651204450053  นายวริทธิ ์  คารมปราชญ์ 

12  651204470027  นางสาวพัชรินทร์   สังขทัต ณ อยธุยา 

13  651204450002  นายวิบูลย ์  แซ่ลี ้

14  651204450001  นายภูเบศ   อุ่นกุศลภักดี 

15  651204450033  นายพิสิษฐ ์  เขื่อนสุวรรณ 

16  651204450058  นายกนกพล   ธาราวาท 

17  651204450042  นางสาวกวิศรา   ตันเจริญ 

18  651204450008  นายภาณุพล   พรมีศร ี

19  651204450047  นางสาววรรณ์นภาชา   พุกบัวขาว 

20  651204450045  นายจักรพงศ ์  ปัญตะยัง 

21  651204450046  นายวีระศักดิ ์  ศประสิทธิ ์
หมายเหตุ: หากมีผู ้สละสิทธิ์ คณะจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ทั้งนี ้ ผู ้มีรายชื่อในลำดับสำรอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ โทรศัพท์  
02 727 3037 หรือ 094 929 1944 ในวัน-เวลาราชการ 

 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ 
(CYBER รุ่นที่ 2) จำนวน 7 คน (เรียงตามรหัสประจำตัวสอบ) 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204460001  นายพงศธร สิริธัญกุล 

2  651204460002  นางสาวญาณ ี ตั๋นไชยยา 

3  651204460003  นายปวเรศ มาตร์มงคล 

4  651204460004  นายยศนนท ์ จอมจันทร ์

5  651204460005  ร้อยตำรวจโทวศิน บูรณศักดิ ์

6  651204460006  นางสาวณัฐยาพัชญ์ สุวรรณพฤกษ ์

7  651204460008  นายกิตติภูมิ รัตนบุญชัยพงศ์ 

สำรอง  สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที ่2) จำนวน 2 คน (เรียงตามลำดับคะแนน) 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204460009  นางกัลยา วงศาโรจน์ 

2  651204460007  นายรัชพล ปราบราย 
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หมายเหตุ: หากมีผู ้สละสิทธิ์ คณะจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ทั้งนี ้ ผู ้มีรายชื่อในลำดับสำรอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ ์ในวันที ่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ โทรศัพท์  
02 727 3037 หรือ 094 929 1944 ในวัน-เวลาราชการ 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT รุ่นที่ 2) 
จำนวน 33 คน (เรียงตามรหัสประจำตัวสอบ) 

ที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204470001  นายภูเบศ   อุ่นกุศลภักดี 

2  651204470002  นางสาวนันท์นภัส   สิงห์แก้ว 

3  651204470003  นายเขม   วิภาอิสสระพงษ ์

4  651204470005  นายพิริยะ   ถวายจีน 

5  651204470006  นายพลาวัสถ ์  เจียมสอาด 

6  651204470007  นางสาวอังค์วรา   ประดาสุข 

7  651204470008  นางสาวฮานีฟา   วันเอเลาะ 

8  651204470009  นายณัฐชนน   เอกพงศ์ไพสิฐ 

9  651204470010  นางสาวชุติมา   คุณวพานิชกุล 

10  651204470011  นายชนภัทธ์   ชัยงาม 

11  651204470014  นางสาวตุลยดา   สิริรัตนตรัย 

12  651204470015  นางสาวธนิพรรณ   สมร่าง 

13  651204470017  นายนพศร   ภูตยานันท ์

14  651204470018  นายชณาวุฒิ   วุฒิธาดา 

15  651204470019  นายคณิน   ใจชื่น 

16  651204470020  นายภาคภูม ิ  อัตถสุริยานันท ์

17  651204470021  นายอลงกรณ ์  สีวลีคุณานนต์ 

18  651204470022  นางสาวเจนจิรา   รัศมีแสงทอง 

19  651204470024  นายพิชญา   เจริญศิวกรณ ์

20  651204470026  ว่าที่ร้อยตรีชนภัทร ์  เอกกมลวิวัฒน ์

21  651204470029  นายอติคุณ   เพชรพิบูลย์ไทย 

22  651204470030  นายอนุวัฒน ์  คำแก้ว 

23  651204470031  นางสาวพาขวัญ   หลักศิลากุล 

24  651204470035  นายณัชพงศ์   เลิศสิทธิการโกศล 
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ที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

25  651204470040  นางสาววราภรณ์   จิโน 

26  651204470042  นางสาวณิชารีย์   ศรีบูจันด ี

27  651204470046  นางสาวเมธาวี   มุ่งเจริญ 

28  651204470047  นางสาวณัฐวดี   ยกย่องสกุล 

29  651204470048  นางสาวฉัตรพร   หลักทอง 

30  651204470053  นายชวิน   ทวีโรจน์กุลศร ี

31  651204470056  นายวิกรม   ว่องเชาว์ปรีชา 

32  651204470059  นายทศทอง   เลิสวนารินทร ์

33  651204470060  นางสาวนิชานันท์   เฉลยกุล 

สำรอง  สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยขี้อมูล (MADT รุ่นที่ 2) จำนวน 7 คน (เรียงตามลำดับ

คะแนน) 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกลุ 

1  651204470025  นางสาวอัสมา   โมรา 

2  651204470058  นายชานันท์   พันธ์ุป้องนพ 

3  651204470038  นายณิชา   รองราม 

4  651204470016  นางสาวทัตสนันตน์   ธรารักษ์ 

5  651204470052  นายกรณ์   สุภวิวัฒน ์

6  651204470049  นายอภิวัฒน์   เอี่ยมบริสุทธิ ์

7  651204470034  นางสาวณัฐสร   ตันพิชัย 
หมายเหตุ: หากมีผู ้สละสิทธิ์ คณะจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ทั้งนี ้ ผู ้มีรายชื่อในลำดับสำรอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ ์ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ โทรศัพท์  
02 727 3037 หรือ 094 929 1944 ในวัน-เวลาราชการ 
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ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต ์จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไข
ดังนี ้

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม
ก่อน และถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ 

2. ผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกทุกคนทุกหลักสูตร จะต้องยืนยันสิทธิ ์การขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ  
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ ที่  https://forms.gle/a67zj4F1D2UDqoto6 
โดยเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนด สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 
 
 

 

3. ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ  
ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดเตรียมเอกสารในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประกอบไปด้วย  
(เอกสารถ่ายสำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับ) 
3.1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที ่ระบุวันที ่สำเร็จ

การศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ชุด สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 
จะต้องส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย 

3.2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด 
3.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด (กรณีใช้คำนำหน้าชื่อเป็นยศทหารหรือตำรวจ ให้

ส่งสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมคำสั่งแต่งตั้งยศมาด้วย จำนวน 2 ชุด) 
3.4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
3.5. ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ

แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถ
ขอได้จากโรงพยาบาลหรือคลินิกทั่วไปทั้งของรัฐบาลและเอกชน จำนวน 1 ชุด 

3.6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมชุดครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และ
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

3.7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 2 ชุด (เฉพาะกรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับ
หลักฐานการศึกษา) 

3.8. แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ดาวน์โหลดไดท้ี่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/ 
document/fm-esd-03-02.pdf และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอทำบัตร
นักศึกษา  

นักศึกษาจะตอ้งยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เท่านัน้ 
มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิก์ารเข้าเป็นนักศึกษา และจะเรียกลำดับสำรองต่อไป 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/fm-esd-03-02.pdf
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/fm-esd-03-02.pdf
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(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (ข้อ 3) โดยส่งถึงสถาบันฯ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 พฤษภาคม 2565 โดยยึด
วันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งถึงสถาบันฯ ตามที่อยู่ ดังนี้ 

                                    กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

                                    กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์    
                                    148  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ   
                                    กรุงเทพมหานคร 10240  

(ระบุ เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ หลักสูตร_____________ภาคพิเศษ)  

(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศกึษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (ข้อ 3.1 – 3.8) ถึงสถาบัน 
ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เท่านัน้ โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

        สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
3.9. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที ่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนัก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3.10. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงมาที ่

    Educational Service Division 
    National Institute of Development Administration 
    148 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

    Facimile: (662) 377-7477 
หมายเหตุ :  

(1) เอกสารถ่ายสำเนา จะต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ 
(2) หากผู ้ผ่านการคัดเลือกไม่ยื ่นเอกสารประกอบการขึ ้นทะเบียน (ตามข้อ 3.1 - 3.8)  

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 
(3) เอกสารตามข้อ 3.9 และ 3.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะ

ถือวา่เอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน 
(4) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 3.1 และ 3.2 โดยไม่คำนึงถึง

ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่นำมาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงของสถาบันที ่สำเร ็จการศึกษา หรือไม่ได้ร ับรองจาก ก.พ. หรือสำนัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และ
อาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 
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(5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ
สถาบันฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้
ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้น
ทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

4. ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน 

ลำดับ วัน เดือน ป ี กิจกรรม การดำเนินการ 
1 ตั้งแต่บัดน้ี –  

17 พฤษภาคม 
2565 

ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์  

https://forms.gle/a67zj4F1D2UDqoto6 โ ดยผ ู ้ ผ ่ า น ก า ร
คัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่กำหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หาก
ไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเป็นนักศึกษา 

2 ตั้งแต่บัดน้ี –  
24 พฤษภาคม 

2565 

ส่งเอกสารการขึ้น 
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ให้สถาบันฯ 

นักศ ึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ ้นทะเบียนสำหรับ 
นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (รายละเอียดตามข้อ 3) 

3 วันที่ 19 
พฤษภาคม 2565 

ส่ง E-mail  
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือก
กรอกไว้ โดยสามารถ Download File  คู ่มือการใช้งาน
ระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านทั ้งในส่วน 
inbox และ junk mail ในเวลา 16.00 น. หากตรวจสอบทั้ง
สองแห่งแล้วไม่พบ e-mail จากสถาบันฯ กรุณาแจ้งชื่อ – 
นามสกุล พร้อมหลักสูตรที ่ท ่านผ่านการคัดเลือกมาที่ 
thunvarat.k@gmail.com โดยทางสถาบันฯ จะดำเนินการ
จัดส่ง e-mail แจ้งข้อมูลการขึ้น/ลงทะเบียนออนไลน์ให้ท่าน
อีกครั้งในวันทำการถัดไป 

4 ตั้งแต่วันที ่
 19 – 24  

พฤษภาคม 2565 

บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัส
ผ ู ้ ใช ้  (USER NAME) และรห ัสผ ่าน (PASSWORD) เพื่อ

https://forms.gle/a67zj4F1D2UDqoto6
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
mailto:thunvarat.k@gmail.com%20โดย
http://reg.nida.ac.th/
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ลำดับ วัน เดือน ป ี กิจกรรม การดำเนินการ 
บันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน ได้จนถึง
เวลา 23.59 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
หมายเหต ุ
นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียน
ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาในการลงทะเบียน 
กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 02 727 3629  
(ในวันและเวลาราชการ) 

5 ตั้งแต่วันที ่
19 – 25  

พฤษภาคม 2565 

ชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคาร 

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน 
ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที ่
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 
5. Internet / Mobile Banking (scan จ่ายจาก

แบบฟอร์มชำระที่พิมพ์จากระบบเท่านั้น) 
หมายเหต ุ

• ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่
ละช่องทางเรียกเก็บ 

• ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำการ
ของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์ 

• หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบ
แจ้งยอดการชำระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการ
ลงทะเบียน  

• ระบบทะเบ ียนจะทำการปร ับปร ุ งข ้ อม ูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ) 

• นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและ
การชำระเงินหลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ 
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5. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 

ที ่ หลักสูตร / รายการ ค่าธรรมเนียม  
5.1 

 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)  
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 4) 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 25) 

1. ค่าลงทะเบียน  12 หน่วยกิต   
2. ค่าบำรุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนยีมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

 
 
 

42,000.- บาท 
4,000.- บาท 
8,000.- บาท 
  600.- บาท 
  700.- บาท 
1,200.- บาท 

56,500.- บาท 

5.2 วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่น 25) 
- สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (CDS รุ่นที่ 1) 

1. ค่าลงทะเบียน  12 หน่วยกิต   
2. ค่าบำรุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

 
 
 

42,000.- บาท 
4,000.- บาท 
8,000.- บาท 
  600.- บาท 
  700.- บาท 
1,200.- บาท 

       56,500.- บาท 

5.3 วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ); ITM รุ่นที่ 21 
1. ค่าลงทะเบียน  15 หน่วยกิต   
2. ค่าบำรุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนยีมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

 
52,500.- บาท 
4,000.- บาท 
7,000.- บาท 
  600.- บาท 
  700.- บาท 
1,200.- บาท 

66,000.- บาท 

5.4 วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์); LM รุ่นที่ 23 
1. ค่าลงทะเบียน  12 หน่วยกิต   
2. ค่าบำรุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนยีมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

 
42,000.- บาท 
4,000.- บาท 

17,000.- บาท 
  600.- บาท 
  700.- บาท 
1,200.- บาท 

65,500.- บาท 
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ที ่ หลักสูตร / รายการ ค่าธรรมเนียม  
5.5 

 
วท.ม. (การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล); DADS รุ่นที่ 3 

1. ค่าลงทะเบียน  9 หน่วยกิต   
2. ค่าบำรุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนยีมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

 
31,500.- บาท 
4,000.- บาท 
8,000.- บาท 
  600.- บาท 
  700.- บาท 
1,200.- บาท 

46,000.- บาท 

5.6 
 

วท.ม. (การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร)์; CYBER รุ่นที่ 2 
1. ค่าลงทะเบียน  9 หน่วยกิต   
2. ค่าบำรุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนยีมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์(คณะ) 

     รวมเงิน 

 
31,500.- บาท 
4,000.- บาท 
8,000.- บาท 
  600.- บาท 
  700.- บาท 
1,200.- บาท 

46,000.- บาท 

5.7 วท.ม. (การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล) ; MADT รุ่นที่ 2 
1. ค่าลงทะเบียน  15 หน่วยกิต   
2. ค่าบำรุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนยีมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

 
52,500.- บาท 
4,000.- บาท 
8,000.- บาท 
  600.- บาท 
  700.- บาท 
1,200.- บาท 

       67,000.- บาท 

6. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง 

กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ คณะจะเรียกรายชื่อสำรองตามประกาศ ระหว่างวันที่  24 - 26 พฤษภาคม 2565 และ
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1. ยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 
6.2. จัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 
6.3. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่และลงทะเบียน  วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 
6.4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร  วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2565 

7. กำหนดการปฐมนิเทศ 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 
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8. กำหนดการเปิดเรียนก่อนภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เฉพาะนักศึกษา CSDT รุ่นที่ 4, ISM รุ่นที่ 26, 
ACT รุ่นที่ 25, CDS รุ่นที่ 1, ITM รุ่นที่ 21, LM รุ่นที่ 23  และ MADT รุ่นที่ 2) 
วันเปิดเรียนก่อนภาคการศึกษาที่ 1/2565  วันเสาร์ที่  4 มิถุนายน 2565 

9. กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 (นักศึกษาทุกหลักสูตร) 
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565  วันเสาร์ที่  7 สิงหาคม 2565 

10. กำหนดเวลาเรียน 
ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน (วันเสาร์และวันอาทิตย์) 
สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั ้น 12 จะเปิดให้บริการทุกวัน  
ในวันทำการของราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น.  
สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.  
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือกรณีพิเศษ ซึ่งจะประกาศงดการให้บริการล่วงหน้า 

หมายเหตุ : - นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอนสำหรับแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ือทราบ 
 กำหนดที่แน่นอนที่เว็บไซต์คณะ http://as.nida.ac.th 

- ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ มีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด สถาบัน
ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่เปิดสอนในหลักสูตร/วิชาเอกนั ้น ๆ โดยผู ้สมัครจะฟ้องร้อง  
เอาความกับสถาบันฯ ไม่ได ้

11. การขอยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 
นักศึกษาที่ต้องการขอยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จะต้องดำเนินการดังนี ้
10.1. อ่านประกาศคณะสถิติประยุกต์ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิชาเสริมพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติของตนเอง หากตรวจสอบแล้ว มีสิทธิ์ในการขอยกเว้นได้ให้ดำเนินการยื่นคำร้อง 
10.2. ยื่นคำร้องให้คณะพิจารณา (1 คำร้องต่อ 1 รายวิชา) พร้อมแนบหลักฐานที่ระบุอย่างครบถ้วน 

ตามประกาศคณะสถิติประยุกต์ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิชาเสริมพื้นฐาน ซึ่งจะประกาศให้
ทราบในภายหลัง พร้อมชำระค่าสอบเทียบความรู้ จำนวน 500 บาท ต่อ 1 รายวิชา ภายใน
วันพุธแรกของภาคการศึกษาแรกที่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ยกเว้นได้รับการอนุมัติจาก
คณบดี หรือ ภายในพุธแรกที่เปิดเรียน (กรณีเริ่มเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก) 

10.3. เข้ารับการสอบเทียบความรู้จากคณะกรรมการพิจารณาเทียบความรู้วิชาเสริมพื้นฐานของ
หลักสูตรนั้นตามเวลาที่คณะกรรมการของแต่ละวิชากำหนด  ทั้งนี้  นักศึกษาจะสามารถเข้า
รับการสอบเทียบความรู้แต่ละวิชาได้เพียงครั้งเดียว  นักศึกษาที่ไม่ได้รับการยกเว้นการเรียน
วิชาเสริมพื้นฐาน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวอย่างน้อย 1 ครั้ง จนกว่าจะได้ผล
การศึกษาตามที่กำหนด หรือมีคุณสมบัติได้รับยกเว้นการเรียนตามที่ระบุไว้ในประกาศ 

http://as.nida.ac.th/
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 การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจะไม่เป็นไปโดยอตัโนมัติ  นักศึกษาต้องยื่นคำร้องพร้อม
หลักฐานภายในเวลาทีร่ะบุจงึจะได้รับการพิจารณา และอาจมีการสอบด้วย 

 
12. ติดต่อสอบถาม 

12.1. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา 
ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ ์โทร 02 727 3629 (ธัญวรัตม์) 
e-mail: thunvarat.k@gmail.com 

12.2. กลุ่มงานการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช 
โทร 02 727 3037 – 40  หรือ โทร 094 929 1944 (กันต์ธีระ) 
e-mail: edu@as.nida.ac.th 

13. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับคัดเลือก และขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

ประกาศ ณ วันที่       12    พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวล)ี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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