
 

 

 
ประกาศคณะสถิติประยุกต ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ ์(ออนไลน์) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกต ิกรณีสอบสัมภาษณ์  
ครั้งที ่2/2565 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 

      

คณะสถิติประยุกต์ ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ เพื ่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบ
สัมภาษณ ์ครั้งที่ 2/2565 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 46 คน ดังต่อไปนี ้

 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams 
เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ (อีเมลจะ
ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร หรือหากไม่ได้รับอีเมลให้ log in เข้าใช้
งานโปรแกรม Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ให้ไว้ ก็จะพบทีมที่ใช้สอบสัมภาษณ์ หากอีเมลที่ให้ไว้ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนเป็น Microsoft Account ให้ทำการลงทะเบียนก่อน) 

หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่พบทีมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายใน 
ว ันจ ันทร์ที่  16 พฤษภาคม 2565 ทางอ ี เมล admission@as.nida.ac.th หร ือทางโทรศ ัพท์  
027273037- 40 หรือหมายเลขโทรศัพท ์094 929 1944 

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Log in เข้าใช้งาน Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ (หากยังไม่ได้
ลงทะเบียนอีเมลที ่ใช้เป็น Microsoft Account ให้ทำการลงทะเบียนก่อน โดยค้นหาวิธีการจาก
อินเทอร์เน็ต ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 หากไม่สามารถเข้าร่วม Microsoft Teams ที่ใช้
สอบได ้ ให้ร ีบแจ้งเจ ้าหน้าท ี ่ของคณะ ภายในว ันจ ันทร ์ท ี ่  16 พฤษภาคม 2565 ทางอ ีเมล 
admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40 หรือ 094 929 1944 

ผู้สมัครที่เลือกสมัครมากกว่า 1 กรณี หรือมากว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม 
จึงจะได้รับอีเมลมากกว่า 1 อีเมล ขอให้เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft teams ทุกห้อง 

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 2  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม 
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย 
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 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติ

ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย 

 
2. รายชื่อผู้มสีิทธิส์อบสัมภาษณ์ กำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ ์

 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ ์
เวลาสอบ
สัมภาษณ ์

1 652204110001  นางสาวศศิญาริญท์  นาคสัว้ 21 พ.ค. 2565 09.00 น. 
2 652204110002  นายศุภกรณ์  สงสมพันธ ์ 21 พ.ค. 2565 09.00 น. 
3 652204110003  นายธนกร  คุม้ครองสุข 21 พ.ค. 2565 09.00 น. 
4 652204110004  นายวสุ  ทาแก้ว 21 พ.ค. 2565 09.00 น. 
5 652204110005  นายพงศ์พล  พงศ์สุวรรณ 21 พ.ค. 2565 09.00 น. 
6 652204110006  นายพลพงศ ์ พงศ์สุวรรณ 21 พ.ค. 2565 10.00 น. 
7 652204110007  นางสาวสุภาวรรณ  สังฆพันธ์ 21 พ.ค. 2565 10.00 น. 
8 652204110008  นางสาววิภาดา  แสงนิล 21 พ.ค. 2565 10.00 น. 
9 652204110009  นายนภัทร  โภคาสัมฤทธิ ์ 21 พ.ค. 2565 10.00 น. 

 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ 

ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ ์
เวลาสอบ
สัมภาษณ ์

1 652204140001  นางสาวจินดาภา  สำเริง 21 พ.ค. 2565 11.00 น. 
2 652204140002  นายสหภพ  สกุลวรธรรม 21 พ.ค. 2565 11.00 น. 

 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ ์
เวลาสอบ
สัมภาษณ ์

1 652204130001  นางสาวสุรางคนางค์  อยู่เย็น 17 พ.ค. 2565 09.30 น. 

 2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ ์
เวลาสอบ
สัมภาษณ ์

1 652204160001  นายณัฐชนน  อินทร์ทอง 18 พ.ค. 2565 09.30 น. 
2 652204160002  นายธนบัตร  สินธุฉาย 18 พ.ค. 2565 09.30 น. 
3 652204160003  นายพาทิศ  วรสถิต 18 พ.ค. 2565 09.30 น. 
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ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ ์
เวลาสอบ
สัมภาษณ ์

4 652204160004  นางสาวอรหทัย  สิทธิชัย 18 พ.ค. 2565 09.30 น. 

 2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์

ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ ์
เวลาสอบ
สัมภาษณ ์

1 652204120001  นายธนภัทร  พิมพ์เวิน 21 พ.ค. 2565 11.00 น. 
2 652204120002  นายพีรวิชญ์  ภิบาล 21 พ.ค. 2565 11.00 น. 
3 652204120003  นางสาวกฤตยา  ขันพัฒน ์ 21 พ.ค. 2565 11.00 น. 

 2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 

ที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ ์
เวลาสอบ
สัมภาษณ ์

1 652204170001  นายกันต์ดนัย  ทองทา 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
2 652204170002  นายอนพัทย์  พัฒนวงศ์วรัณ 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
3 652204170003  นางสาวภูมรินทร์  ธำรงสัตย ์ 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
4 652204170004  นางสาวสุกัญณี  กลั้งเนียม 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
5 652204170005  นายธนพล  บวัแย้ม 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
6 652204170006  นายรัชพล  ขนุทิพย์สมบัต ิ 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
7 652204170007  นายศุภกร  แซ่เอี๊ยบ 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
8 652204170008  นางสาวสุรางคนางค์  อยู่เย็น 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
9 652204170009  นายธนยศ  ศกัดิ์ทรัพย์ทวี 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
10 652204170010  นางสาวสุภาวรรณ  สังฆพันธ์ 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
11 652204170011  นายธนดล  จนัทร์เปีย 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
12 652204170012  นายวรภัทร  ภิญญะวรรณ 18 พ.ค. 2565 09.00 น. 
13 652204170013  นางสาวอักษราภัค  คำจันทร ์ 18 พ.ค. 2565 10.00 น. 
14 652204170014  นางสาววรณัน  พิรุณจิตร 18 พ.ค. 2565 10.00 น. 
15 652204170015  นายณัฐภัทร  เมืองมา 18 พ.ค. 2565 10.00 น. 
16 652204170016  นายศธร  อ่อนศร ี 18 พ.ค. 2565 10.00 น. 
17 652204170017  นายสาริศ  เกยีรติฐาปนายง 18 พ.ค. 2565 10.00 น. 
18 652204170018  นายยุรพล  ตลิภัทร 18 พ.ค. 2565 10.00 น. 
19 652204170019  นายรัชชานนท์  เคนชมภู 18 พ.ค. 2565 10.00 น. 
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ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

18 652204170002  นายอนพัทย ์ พัฒนวงศ์วรัณ 18 พ.ค. 2565 10.00 น. 

19 652204170003  นางสาวภูมรินทร์  ธ ารงสัตย ์ 18 พ.ค. 2565 10.00 น. 

 2.7 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจัดกำรวิเครำะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 652204150001  อาจารย์ ดร.ณชัยศักดิ์  จุณณะปิยะ 18 พ.ค. 2565 11.00 น. 

2 652204150002  นายอนพัทย ์ พัฒนวงศ์วรัณ 18 พ.ค. 2565 11.00 น. 
3 652204150003  นายรัชพล  ขุนทิพย์สมบัติ 18 พ.ค. 2565 11.00 น. 

4 652204150004  นางสาวสุรางคนางค ์ อยู่เย็น 18 พ.ค. 2565 11.00 น. 

5 652204150005  นางสาวสุภาวรรณ  สังฆพันธ์ 18 พ.ค. 2565 11.00 น. 
6 652204150006  นางสาววรกานต์  เจริญศรี 18 พ.ค. 2565 11.00 น. 

7 652204150007  นายพีรวิชญ์  ศิริสธนพันธ์ 18 พ.ค. 2565 11.00 น. 

8 652204150008  นายคีรีวัชร  อนันตกูล 18 พ.ค. 2565 11.00 น. 

หมำยเหตุ : ในกรณีที่หลักสตูร/สาขาวิชาเอกใด ๆ มีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการคดัเลือกต ่ากว่าท่ีก าหนด สถาบันฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมคัรจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯ ไมไ่ด้ 
  
 ส  าหร ับผ ู ้ สม ัครท ี ่ ย ั งส ่ ง เอกสารไม ่ครบถ ้วน ให้ส ่ ง เอกสารเพ ิ ่ ม เต ิมมาท ี ่  อ ี เมล 
admission@as.nida.ac.th เพ่ือรวบรวมเอกสารส่งให้กรรมการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้
ทีเ่ว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://edserv.nida.ac.th  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียน 
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่   12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
 คณบดี 
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