
 

 

ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ  

คณะสถิติประยุกต์ ครั้งที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2565 
      

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ ครั้งที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 (1) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 5) 
 (2) สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27) 
•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

(3) สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 25) 
(4) สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 26) 
(5) สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (CDS รุ่นที่ 2) 

 (6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 22) 
 (7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 24) 
 (8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
 (DADS รุ่นที่ 4) 
 (9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์  
  (CYBER รุ่นที่ 3) 
 คณะสถิติประยุกต ์ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ านวน 
47 คน และก าหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือ

เข้าใช้งานผ่าน web browser) 

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3 จะถูกเชิญเข้าร่วมทีมห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรที่
สมัคร ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 (เจ้าหน้าที่จะเชิญด้วย
อีเมลทีผู่้สมัครให้ไว้ตอนสมัคร) 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่พบห้องสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft Teams ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
คณะ ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ทางอีเมล edu@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40 



หน้า  2  จาก 6  

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์ Microsoft Teams 
ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 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 ่10 กันยายน 2565 
หลักสูตร/สาขา เวลาสอบ 

- วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 26) 11.00 – 12.00 น. 
- บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่น 22) 16.30 – 18.00 น. 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 

หลักสูตร/สาขา เวลาสอบ 

- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 5) 16.15 – 16.45 น. 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27) 16.45 – 17.00 น. 

- สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที่ 3) 17.00 – 18.00 น. 

 

วันเสารท์ี่ 17 กันยายน 2565 
หลักสูตร/สาขา เวลาสอบ 

- สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 4) กลุ่มที่ 1 18.00 – 20.00 น. 

 

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 

หลักสูตร/สาขา เวลาสอบ 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 24) 13.00 – 16.00 น. 

- สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 4) กลุ่มที่ 2 18.00 – 20.00 น. 
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 3. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และก าหนดวัน-เวลาสัมภาษณ์ แยกตามหลักสูตร 
 (เวลาที่ประกาศเป็นเวลาประมาณการเท่านั้น ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมก่อนถึง

เวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที) 

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
 - สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 5) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 652204440001  เรืออากาศเอกสุรเจตน์  บัวสูง 11 ก.ย. 2565 16.15 น. 

2 652204440002  นายกานต์  จันโทศรี 11 ก.ย. 2565 16.30 น. 

 - สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 652204420001  นางสาวธนิษฐา  ศรีมณี 11 ก.ย. 2565 16.45 น. 

3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
 - สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 26) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 652204430001  นายอนวัช  จูกุล 10 ก.ย. 2565 11.00 น. 

3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 22) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 652204260001  นางสาวปราลี  โลสิงห ์ 10 ก.ย. 2565 16.30 น. 
2 652204260002  นางสาวมิลิณ  โรจน์ทังค า 10 ก.ย. 2565 16.30 น. 

3 652204260003  นางสาวพิชญ์สินี  ปัญจาจะ 10 ก.ย. 2565 17.00 น. 

4 652204260004  นายธนายุทธ  ธนเดชก าจร 10 ก.ย. 2565 17.00 น. 
5 652204260005  นายสมบัติ  สุขแสวง 10 ก.ย. 2565 17.00 น. 

6 652204260006  นายมังกร วรางคณาภรณ์ 10 ก.ย. 2565 17.30 น. 

7 652204260007  นางสาวไอรดา ปรุงผล 10 ก.ย. 2565 17.30 น. 
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3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 24) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 652204270001  นางสาววิลัญดา  มีโพธิ์ 18 ก.ย. 2565 13.00 น. 

2 652204270002  นายภวดล  ภวเวส 18 ก.ย. 2565 13.00 น. 

3 652204270003  นางสาวณฐปรียา  อมรมุนีพงศ์ 18 ก.ย. 2565 13.00 น. 

4 652204270004  นางสาวศุทธินี  มณีรัตน์ 18 ก.ย. 2565 13.00 น. 

5 652204270005  นายจักร ี ชาญกล 18 ก.ย. 2565 13.00 น. 

6 652204270006  นางสาวสวนีย์  วิไลวงษ ์ 18 ก.ย. 2565 14.00 น. 
7 652204270007  นางสาวกชทัศ  เหลือแดง 18 ก.ย. 2565 14.00 น. 
8 652204270008  นายบงกช  สุขโข 18 ก.ย. 2565 14.00 น. 
9 652204270009  นางสาวกมลชนก  แสงทอง 18 ก.ย. 2565 14.00 น. 

10 652204270010  นายมัรวาน  อาหมัด 18 ก.ย. 2565 14.00 น. 

11 652204270011  นายเมธัส  จตุราบัณฑิต 18 ก.ย. 2565 15.00 น. 
12 652204270012  นางสาวศิริภัสสร  รักษ์ก าเนิด 18 ก.ย. 2565 15.00 น. 

13 652204270013  นายสิทธินนท์  รุ่งแสงค าพันธุ์ 18 ก.ย. 2565 15.00 น. 

14 652204270014  นายภาคภูมิ  กิจปกรณ์สันติ 18 ก.ย. 2565 15.00 น. 

3.5 สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความม่ันคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที่ 3) 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 652204410001  นายปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล 11 ก.ย. 2565 17.00 น. 

2 652204410002  ว่าที่ร้อยตรีกฤตยชญ์  เสริมวัฒนากุล 11 ก.ย. 2565 17.00 น. 
3 652204410003  นายนรเศรษฐ์  เลาหจารุภัทร์ 11 ก.ย. 2565 17.00 น. 

4 652204410004  นายอภิชาติ  อุปเสน 11 ก.ย. 2565 17.00 น. 

3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 4)  
  กลุ่มที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 652204400001  นางสาวพรพัชรา  ค ่าคูณ 17 ก.ย. 2565 18.00 น. 

2 652204400002  นายอภิชัย  ฟูแก้ว 17 ก.ย. 2565 18.00 น. 
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ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

3 652204400003  นายยศพล  จ่างจาตุรนต์รัศมี 17 ก.ย. 2565 18.00 น. 

4 652204400004  นายปรมัตถ์  ชัยรัตนะ 17 ก.ย. 2565 18.30 น. 
5 652204400005  นางสาวนพรัตน์  ประมวลวัลลิกุล 17 ก.ย. 2565 18.30 น. 

6 652204400006  นางสาวกัญญภัสส์  วิริยภาษ 17 ก.ย. 2565 18.30 น. 

7 652204400007  นายฮาฟิซ  เบ็ญราฮีม 17 ก.ย. 2565 19.00 น. 
8 652204400008  นางสาวยุภาวดี  จูมมะณีย์ 17 ก.ย. 2565 19.00 น. 

9 652204400009  นางสาวธันย์ชนก  สุระศันสนีย์ 17 ก.ย. 2565 19.00 น. 

 กลุ่มที่ 2 สอบวันอาทิตยท์ี่ 18 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

ที ่ รหัสประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล 
วันสอบ

สัมภาษณ์ 
เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

1 652204400010  นางสาวอริญรดา  ประวัติดี 18 ก.ย. 2565 18.00 น. 
2 652204400011  นางสาวกุลกานต ์ ทองสงฆ์ 18 ก.ย. 2565 18.00 น. 

3 652204400012  นางสาววัลลิภา  ฉ ่าชุ่ม 18 ก.ย. 2565 18.00 น. 

4 652204400013  นางสาวบุษฎี  สรีระศาสตร์ 18 ก.ย. 2565 18.30 น. 
5 652204400014  นางสาวพิมพ์ชนา  ลิ่วมโนรักษ์ 18 ก.ย. 2565 18.30 น. 

6 652204400015  นางสาวอาทิชา  สมจันทร์ 18 ก.ย. 2565 18.30 น. 

7 652204400016  นายธีระรัฐ  ศรีศาศวัตกุล 18 ก.ย. 2565 19.00 น. 
8 652204400017  นายพชรพล  พุกพิบูลย์ 18 ก.ย. 2565 19.00 น. 

9 652204400018  นางสาวณัฎฐิตา  ตั้งศรีวงศ์ 18 ก.ย. 2565 19.00 น. 

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

 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาจากผลการเรียนในอดีต ประสบการณ์การท างานและ
คะแนนการสอบสัมภาษณ์ (คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้พิจารณา) 

 ส าหรับผู้สมัครที่ยังส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาที่อีเมล edu@as.nida.ac.th 
เพ่ือรวบรวมเอกสารส่งให้กรรมการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 

สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุธที ่ 28 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบผล 
การคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ของคณะ http://as.nida.ac.th  
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 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่    5   กันยายน พ.ศ. 2565 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
 คณบดี 


