
 

 

 
ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาโท ภาคปกต ิกรณีสอบสัมภาษณ์  
ครั้งที ่3/2565 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2565 

      

คณะสถิติประยุกต์ ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ และก าหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบ
สัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/2565 ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา 2565 จ ำนวน 6 คน ดังต่อไปนี้ 

 1. รำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์ออนไลน์ 

1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้ำร่วม Teams ที่จะใช้ในกำรสอบสัมภำษณ์ ใน
โปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภำษณ์ โดยอาจจะมีอีเมลอัตโนมัติส่งไปยังที่อยู่อีเมล
ที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร  

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Log in เข้ำใช้งำน Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ (หำกยังไม่ได้
ลงทะเบียนอีเมลที ่ใช้เป็น Microsoft Account ให้ท ำกำรลงทะเบียนก่อน โดยค้นหำวิธีกำรจำก
อินเทอร์เน็ต ภำยในวันศุกร์ที่ 19 สิงหำคม 2565 หากไม่พบ Teams ที่ใช้สอบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
คณะ ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ทางอีเมล edu@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-
3037-40 หรือ 094 929 1944 

ผู้สมัครที่เลือกสมัครมากกว่า 1 กรณี หรือมากกว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม 
ขอให้เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft teams ทุกห้อง 

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลำที่ระบุในข้อ 2  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม 
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภำพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย 

 ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที ่ระบุไว้ในข้อนี ้อย่างเคร่งครัด  
การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย 
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2. รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ก ำหนดวันและเวลำสอบสัมภำษณ์ 

 2.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 653204110001  นายศิรชัช  โฆสิตะมงคล 22 ส.ค. 2565 09.00 น. 

 2.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 653204160001  นางสาวมิลิณ  โรจน์ทังค า 22 ส.ค. 2565 09.00 น. 

 2.3 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 653204120001  นายธนะภัทร์  ภู่เอ่ียม 22 ส.ค. 2565 09.00 น. 

 2.4 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและวิทยำกำรข้อมูล 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 653204170001  นางสาวชเนตตี  ทิวเกตุตรง 22 ส.ค. 2565 09.30 น. 

2 653204170002  นายปาณัท  จันทร์ศิริปิติกุล 22 ส.ค. 2565 09.30 น. 
3 653204170003  นางสาวสวิตตา  กออนุรักษ์ 22 ส.ค. 2565 09.30 น. 

 หมำยเหตุ : ในกรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชาเอกใด ๆ มีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต ่ากว่าที่ก าหนด สถาบันฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯ ไม่ได้ 

  ส  าหร ับผ ู ้สม ัครท ี ่ ย ั งส ่ ง เอกสารไม ่ครบถ ้วน ให ้ส ่ ง เอกสารเพ ิ ่ม เต ิมมาท ี ่  อ ี เมล  
admission@as.nida.ac.th เพ่ือรวบรวมเอกสารส่งให้กรรมการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้
ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://edserv.nida.ac.th  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียน 
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565 
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   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
คณบดี 




