
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 

 ครั้งที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต ์ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น  

 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ จ ำนวน 73 คน แยกเป็นหลักสูตรต่างๆ เรียงตาม
หมายเลขประจ าตัวสอบ และผู้ที ่ผ่านการคัดเลือกในล าดับส ารองของแต่ละหลักสูตร จ านวนรวม 17 คน  
เรียงตามล าดับคะแนน ดังต่อไปนี้ 

ที ่ หลักสูตร/สำขำวิชำเอก 
ผู้ได้รับ
คัดเลือก 
(คน) 

ส ำรอง 
(คน) 

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ CSDT รุ่นที่ 6 3 1 

 - สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ ISM รุ่นที่ 27 3 1 

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์
- สาขาวิชาเอกสถิต ิSTAT รุ่นที่ 26 - 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ITM รุ่นที่ 23 12 3 
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน 

LSCM รุ่นที่ 25 
13 4 

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล  
DADS รุ่นที่ 5 

16 4 

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ 
CYBER รุ่นที่ 4 5 1 

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 
MADT รุ่นที่ 3 21 3 
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ผลกำรคัดเลือกแยกตำมหลักสูตรที่สมัคร 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ 
- สำขำวิชำเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 6)  จ ำนวน 3 คน 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204440001 ผ่านการคัดเลือก 

2  661204440002 ผ่านการคัดเลือก 

3  661204440003 ผ่านการคัดเลือก 

 ส ำรอง  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 6)  จ านวน 1 คน  

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204440004 ส ารอง 
หมำยเหตุ:  

1. หากมีผู้สละสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกส ารองตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อในล าดับส ารอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ 

2. ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ในครั้งที่ 2/2566 โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร 
หากพ้นจากก าหนดการรับสมัครแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการขอสมัครสอบได้ 
 

- สำขำวิชำเอกกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27)  จ ำนวน 3 คน 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204420001 ผ่านการคัดเลือก 

2  661204420002 ผ่านการคัดเลือก 

3  661204420004 ผ่านการคัดเลือก 

 ส ำรอง  สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27)  จ านวน 1 คน  

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204420003 ส ารอง 
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หมำยเหตุ:  

1. หากมีผู้สละสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกส ารองตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อในล าดับส ารอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ 

2. ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ในครั้งที่ 2/2566 โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร 
หากพ้นจากก าหนดการรับสมัครแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการขอสมัครสอบได้ 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสถิติประยุกต ์ 
- สำขำวิชำเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 26)   

  - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก - 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ITM รุ่นที่ 23) จ ำนวน 11 คน 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204260001 ผ่านการคัดเลือก 

2  661204260002 ผ่านการคัดเลือก 

3  661204260003 ผ่านการคัดเลือก 

4  661204260004 ผ่านการคัดเลือก 

5  661204260006 ผ่านการคัดเลือก 

6  661204260007 ผ่านการคัดเลือก 

7  661204260008 ผ่านการคัดเลือก 

8  661204260009 ผ่านการคัดเลือก 

9  661204260010 ผ่านการคัดเลือก 

10  661204260013 ผ่านการคัดเลือก 

11  661204260014 ผ่านการคัดเลือก 

12  661204260015 ผ่านการคัดเลือก 

ส ำรอง  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 23) จ านวน 3 คน 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204260012 ส ารองอันดับที่ 1 

2  661204260011 ส ารองอันดับที่ 2 
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

3  661204260005 ส ารองอันดับที่ 3 
หมำยเหตุ:  

1. หากมีผู้สละสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกส ารองตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อในล าดับส ารอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ 

2. ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ในครั้งที่ 2/2566 โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร 
หากพ้นจากก าหนดการรับสมัครแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการขอสมัครสอบได้ 

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโลจิสติกส์อัจฉริยะและกำรจัดกำรโซ่อุปทำน (LSCM รุ่น 25) 
จ ำนวน 13 คน 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204270001 ผ่านการคัดเลือก 

2  661204270002 ผ่านการคัดเลือก 

3  661204270004 ผ่านการคัดเลือก 

4  661204270005 ผ่านการคัดเลือก 

5  661204270006 ผ่านการคัดเลือก 

6  661204270008 ผ่านการคัดเลือก 

7  661204270009 ผ่านการคัดเลือก 

8  661204270011 ผ่านการคัดเลือก 

9  661204270012 ผ่านการคัดเลือก 

10  661204270013 ผ่านการคัดเลือก 

11  661204270014 ผ่านการคัดเลือก 

12  661204270015 ผ่านการคัดเลือก 

13  661204270016 ผ่านการคัดเลือก 

ส ำรอง  สาขาวิชาโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM รุ่นที่ 25) จ านวน 4 คน 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204270010 ส ารองล าดับที่ 1 
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ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

2  661204270007 ส ารองล าดับที่ 2 

3  661204270003 ส ารองล าดับที่ 3 

4  661204270017 ส ารองล าดับที่ 4 
หมำยเหตุ:  

1. หากมีผู้สละสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกส ารองตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อในล าดับส ารอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ 

2. ผู้ที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ในครั้งที่ 2/2566 โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร 
หากพ้นจากก าหนดการรับสมัครแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการขอสมัครสอบได้ 

 

5. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและวิทยำกำรข้อมูล (DADS รุ่นที่ 5) 
จ ำนวน 16 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 

ที ่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204400002 ผ่านการคัดเลือก 

2  661204400003 ผ่านการคัดเลือก 

3  661204400005 ผ่านการคัดเลือก 

4  661204400007 ผ่านการคัดเลือก 

5  661204400008 ผ่านการคัดเลือก 

6  661204400010 ผ่านการคัดเลือก 

7  661204400011 ผ่านการคัดเลือก 

8  661204400012 ผ่านการคัดเลือก 

9  661204400013 ผ่านการคัดเลือก 

10  661204400014 ผ่านการคัดเลือก 

11  661204400016 ผ่านการคัดเลือก 

12  661204400017 ผ่านการคัดเลือก 

13  661204400018 ผ่านการคัดเลือก 

14  661204400019 ผ่านการคัดเลือก 

15  661204400020 ผ่านการคัดเลือก 
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ที ่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

16  661204400021 ผ่านการคัดเลือก 

ส ำรอง  สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 5) จ านวน 4 คน (เรียงตามล าดับคะแนน) 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204400009 ส ารองล าดบัที่ 1 

2  661204400006 ส ารองล าดบัที่ 2 

3  661204400001 ส ารองล าดบัที่ 3 

4  661204400004 ส ารองล าดบัที่ 4 
หมำยเหตุ:  

1. หากมีผู้สละสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกส ารองตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อในล าดับส ารอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ 

2. ผู้ที่ยังไมผ่่านการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ในคร้ังที่ 2/2566 โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 800 บาท ตั้งแต่บดันี้ – 2 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผูท้ี่สนใจให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร 
หากพ้นจากก าหนดการรับสมัครแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการขอสมัครสอบได้ 

6. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรควำมเสี ่ยงควำมมั ่นคงทำงไซเบอร์   
(CYBER รุ่นที ่4) จ านวน 5 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1 661204410002 ผ่านการคัดเลือก 

2 661204410003 ผ่านการคัดเลือก 

3 661204410004 ผ่านการคัดเลือก 

4 661204410005 ผ่านการคัดเลือก 

5 661204410006 ผ่านการคัดเลือก 

ส ำรอง  สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที ่4) จ านวน 1 คน 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204410001 ส ารอง 
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หมำยเหตุ:  

1. หากมีผู้สละสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกส ารองตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อในล าดับส ารอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ 

2. ผู้ที่ยังไมผ่่านการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ในคร้ังที่ 2/2566 โดยได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 800 บาท ตั้งแต่บดันี้ – 2 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผูท้ี่สนใจให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร 
หากพ้นจากก าหนดการรับสมัครแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการขอสมัครสอบได้ 

7. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรวิเครำะหข์้อมูลและเทคโนโลยขี้อมูล (MADT รุ่นที ่3) 
จ ำนวน 21 คน (เรียงตามรหัสประจ าตัวสอบ) 

ที ่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204470001 ผ่านการคัดเลือก 

2  661204470002 ผ่านการคัดเลือก 

3  661204470003 ผ่านการคัดเลือก 

4  661204470004 ผ่านการคัดเลือก 

5  661204470005 ผ่านการคัดเลือก 

6  661204470006 ผ่านการคัดเลือก 

7  661204470007 ผ่านการคัดเลือก 

8  661204470009 ผ่านการคัดเลือก 

9  661204470010 ผ่านการคัดเลือก 

10  661204470011 ผ่านการคัดเลือก 

11  661204470012 ผ่านการคัดเลือก 

12  661204470013 ผ่านการคัดเลือก 

13  661204470015 ผ่านการคัดเลือก 

14  661204470018 ผ่านการคัดเลือก 

15  661204470021 ผ่านการคัดเลือก 

16  661204470023 ผ่านการคัดเลือก 

17  661204470024 ผ่านการคัดเลือก 

18  661204470025 ผ่านการคัดเลือก 

19  661204470028 ผ่านการคัดเลือก 
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ที ่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

20  661204470030 ผ่านการคัดเลือก 

21  661204470031 ผ่านการคัดเลือก 

ส ำรอง  สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT รุ่นที่ 3) จ านวน 3 คน  

(เรียงตามล าดับคะแนน) 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ 

1  661204470027 ส ารองล าดับที่ 1 

2  661204470026 ส ารองล าดับที่ 2 

3  661204470020 ส ารองล าดับที่ 3 
หมำยเหตุ:  

1. หากมีผู้สละสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกส ารองตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อในล าดับส ารอง 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 โดยติดต่อฝ่ายการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ 

2. ผู้สมัครที่ยังไมผ่่านการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ในครั้งที่ 2/2566 โดยได้รบัการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 800 บาท ตัง้แต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ทีส่นใจ
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพทห์มายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ ก่อนถึงวันปิด
รับสมัคร หากพ้นจากก าหนดการรับสมัครแล้ว จะไมส่ามารถด าเนินการขอสมัครสอบได้ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท ภำคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ดังนี้ 

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เป็นนักศึกษำของสถำบันฯ จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิม
ก่อน และถ้าหากยังคงค้างพันธะกับสถาบันจะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษาใหม่ 

2. ผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกทุกคนทุกหลักสูตร จะต้องยืนยันสิทธิ ์การขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ  
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิต ิประยุกต์ ที ่ https://forms.gle/HfMi4ny6pFsQted39 
โดยเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 มีนำคม 2566 หากไม่
ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ก าหนด สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 
 
 

  

นักศึกษำจะต้องยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 มีนำคม 2566 เท่ำนั้น 
มิฉะนั้น จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนักศึกษำ และจะเรียกล ำดับส ำรองต่อไป 
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3. ส่งเอกสำรประกอบกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ ภำคพิเศษ  

ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดเตรียมเอกสารในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประกอบไปด้วย  
(เอกสารถ่ายส าเนาทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับ) 
3.1. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ที ่ระบุวันที ่ส  าเร็จ

การศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 2 ชุด ส าหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 
จะต้องส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย 

3.2. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ชุด 
3.3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด (กรณีใช้ค าน าหน้าชื่อเป็นยศทหารหรือต ารวจ ให้

ส่งส าเนาบัตรข้าราชการพร้อมค าสั่งแต่งตั้งยศมาด้วย จ านวน 2 ชุด) 
3.4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
3.5. ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ

แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงอย่างอ่ืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถ
ขอได้จากโรงพยาบาลหรือคลินิกท่ัวไปทั้งของรัฐบาลและเอกชน จ านวน 1 ชุด 

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

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

3.8. แบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/fm-

esd-03-02.pdf และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอท าบัตรนักศึกษา 

3.9. ห น ั ง ส ื อ ย ิ น ย อ ม ใ ห ้ เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ ม ู ล แ ก ่ บ ุ ค ค ล ท ี ่ ส า ม  ด า ว น ์ โ ห ล ด ไ ด ้ ที่  
http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง พร้อมลง
ลายมือชื่อ 

(ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องส่งเอกสารตามรายการด้านบน (ข้อ 3) โดยส่งถึงสถาบันฯ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่ำนั้น ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 มีนาคม 2566  โดยยึดวัน
ประทับตราทางไปรษณีย์เป็นส าคัญ) โดยส่งถึงสถาบันฯ ตามท่ีอยู่ ดังนี้ 

                                    ส่วนทะเบียนและสถิติการศึกษา กองบริการการศึกษา 

                                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
                                    148  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ   
                                    กรุงเทพมหานคร 10240  

(ระบุ เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ หลักสูตร_____________ภาคพิเศษ)  

(ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำต้องส่งเอกสำรตำมรำยกำรด้ำนบน (ข้อ 3.1 – 3.9) ถึงสถำบัน 
ภำยในวันที่ 22 มีนำคม 2566 เท่ำนั้น โดยยึดวันประทับตรำทำงไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 

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
http://edserv.nida.ac.th/th/news/pdpa
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        ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ต้องมีเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้ 

3.10. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที ่ส  านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3.11. หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยส่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวโดยตรงมาที่ 

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

    Facimile: (662) 377-7477 
หมายเหตุ :  

(1) เอกสารถ่ายส าเนา จะต้องเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ 
(2) หากผู ้ผ ่านการคัดเลือกไม่ยื ่นเอกสารประกอบการขึ้ นทะเบียน (ตามข้อ 3.1 - 3.9)  

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจกเอกสารขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียนทุกกรณี 
(3) เอกสารตามข้อ 3.10 และ 3.11 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น 

จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของ
สถาบัน 

(4) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสาร 3.1 และ 3.2 โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลา หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิที่น ามาใช้ในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงของสถาบันที ่ส  าเร ็จการศึกษา หรือไม่ได้ร ับรองจาก ก.พ. หรือส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติจากการเป็นนักศึกษา และ
อาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา 

(5) สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบคุณสมบัติผู ้สมัคร โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลา 
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ
สถาบันฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้
ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ถ้าหากขึ้น
ทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 
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4. ขั้นตอนกำรขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษำ และช ำระเงินค่ำลงทะเบียน 

ล ำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม กำรด ำเนินกำร 
1 ตั้งแตว่ันที่ 9–12  

มีนาคม 2566 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์  

https://forms.gle/HfMi4ny6pFsQted39 โ ด ย ผ ู ้ ผ ่ า น ก า ร
คัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
หมำยเหตุ: ผู ้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าการยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ก าหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หาก
ไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าเป็นนักศึกษา 

2 ตั้งแต่บัดนี้ –  
22 มีนาคม 2566 

ส่งเอกสารการขึ้น 
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ให้สถาบันฯ 

นักศึกษาส ่งเอกสารประกอบการขึ ้นทะเบียนส าหรับ 
นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (รายละเอียดตามข้อ 3) 

3 วันที่ 13 -14 
มีนาคม 2566 

ส่ง E-mail  
แจ้งนักศึกษา 

สถาบันฯ จะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือก
กรอกไว้ โดยสามารถ Download File  คู ่มือการใช้งาน
ระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มท าบัตรนักศึกษา ได้
ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman  
หมำยเหตุ: กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านทั ้งในส่วน 
inbox และ junk mail ในเวลา 16.00 น. หากตรวจสอบทั้ง
สองแห่งแล้วไม่พบ e-mail จากสถาบันฯ กรุณาแจ้งชื่อ – 
นามสกุล พร้อมหลักสูตรที ่ท ่านผ่านการคัดเล ือกมาที่ 
thunvarat.k@gmail.com โดยทางสถาบันฯ จะด าเนินการ
จัดส่ง e-mail แจ้งข้อมูลการขึ้น/ลงทะเบียนออนไลน์ให้ท่าน
อีกครั้งในวันท าการถัดไป 

4 ตั้งแต่วันที่ 
 16 – 21  

มีนาคม 2566 

บันทึกข้อมูล 
ประวัตินักศึกษาใหม่ 
และลงทะเบียน 

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ 
ท าการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัส
ผ ู ้ ใช ้  (USER NAME) และรห ัสผ ่าน (PASSWORD) เ พ่ือ
บันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน ได้จนถึง
เวลา 23.59 น. ของวันที่ 21 มีนาคม 2566 
หมำยเหตุ 
นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียน
ภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็น

https://forms.gle/HfMi4ny6pFsQted39
http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman
mailto:thunvarat.k@gmail.com%20โดย
http://reg.nida.ac.th/
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ล ำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม กำรด ำเนินกำร 

นักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาในการลงทะเบียน 
กรุณาติดต่อคณะสถิติประยุกต์ โทร 02 727 3037-40  
(ในวันและเวลาราชการ) 

5 ตั้งแต่วันที่ 
16 – 22  

มีนาคม 2566 

ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคาร 

นักศึกษาจะต้องน าแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการช าระเงิน 
ค่าลงทะเบียน ไปช าระเงินตามวันที่ก าหนด ได้ที่ 
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ 
5. Internet / Mobile Banking (scan จ่ายจาก

แบบฟอร์มช าระที่พิมพ์จากระบบเท่านั้น) 
6. ช าระผ่านบัตรเครดิต (อ่านรายละเอียดการช าระท่ี 

http://edserv.nida.ac.th/th/images/ 
document/credit_payment.pdf ) 

หมำยเหตุ 
• ค่าธรรมเนียมการช าระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่

ละช่องทางเรียกเก็บ 
• ช าระเงินภายในวันที่ก าหนด และภายในเวลาท าการ

ของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์ 

• หลังจากช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบ
แจ้งยอดการช าระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการ
ลงทะเบียน  

• ระบบทะเบ ียนจะท  าการปร ับปร ุ งข ้ อม ูลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันท าการถัดไป (เว้น
วันหยุดราชการ) 

• นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและ
การช าระเงินหลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ 

  

http://edserv.nida.ac.th/th/images/%20document/credit_payment.pdf
http://edserv.nida.ac.th/th/images/%20document/credit_payment.pdf
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5. อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำโท ภำคพิเศษ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2566 

ที ่ หลักสูตร / รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
5.1 

 
วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ)  
- สำขำวิชำเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 6) 
- สำขำวิชำเอกกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27) 

1. ค่าลงทะเบียน  12 หน่วยกิต   
2. ค่าบ ารุงการศึกษา 
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.- บำท 

5.2 วท.ม. (บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ); ITM รุ่นที่ 23 
1. ค่าลงทะเบียน  18 หน่วยกิต   
2. ค่าบ ารุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

 
63,000.- บาท 
4,000.- บาท 
7,000.- บาท 
  600.- บาท 
  700.- บาท 
1,200.- บาท 

76,500.- บำท 

5.3 วท.ม. (โลจิสติกส์อัจฉริยะและกำรจัดกำรโซ่อุปทำน); LSCM รุ่นที่ 25 
1. ค่าลงทะเบียน  12 หน่วยกิต   
2. ค่าบ ารุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

 
42,000.- บาท 
4,000.- บาท 

20,000.- บาท 
  600.- บาท 
  700.- บาท 
1,200.- บาท 

68,500.- บำท 

5.4 
 

วท.ม. (กำรวิเครำะห์ข้อมูลและวิทยำกำรข้อมูล); DADS รุ่นที่ 5 
1. ค่าลงทะเบียน  12 หน่วยกิต   
2. ค่าบ ารุงการศึกษา 
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.- บำท 
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ที ่ หลักสูตร / รำยกำร ค่ำธรรมเนียม  
5.5 

 
วท.ม. (กำรจัดกำรควำมเสี่ยงควำมม่ันคงทำงไซเบอร์) ; CYBER รุ่นที่ 4 

1. ค่าลงทะเบียน  9 หน่วยกิต   
2. ค่าบ ารุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

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

46,000.- บำท 

5.6 วท.ม. (กำรจัดกำรวิเครำะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล) ; MADT รุ่นที่ 3 
1. ค่าลงทะเบียน  15 หน่วยกิต   
2. ค่าบ ารุงการศึกษา 
3.  ค่ากิจกรรมพิเศษ 
4.  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลย ี    
6. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คณะ) 

     รวมเงิน 

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

       67,000.- บำท 

6. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกล ำดับส ำรอง 

กรณีท่ีมีผู้สละสิทธิ์ คณะจะเรียกรายชื่อส ารองตามประกาศ ระหว่างวันที่  13 - 23 มีนาคม 2566 และขอให้
ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับส ารองที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1. ยืนยันสิทธิ์การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 
6.2. จัดส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 
6.3. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่และลงทะเบียน  วันที่ 13 - 23 มีนาคม 2566 
6.4. ช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร  วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2566 

7. ผู้ที่ไมผ่่ำนกำรคัดเลือก 
ผู้สมัครที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ในครั้งที่ 2/2566 โดยได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 727 3037 – 40 ในวันและเวลาราชการ ก่อนถึงวันปิด
รับสมัคร หากพ้นจากก าหนดการรับสมัครแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการขอยกเว้นค่าสมัครสอบได ้

8. ก ำหนดกำรปฐมนิเทศ 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่     วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 
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9. ก ำหนดกำรเปิดเรียนก่อนภำคกำรศึกษำที่ 1/2566  

(เฉพำะนักศึกษำ CSDT รุ ่นที่ 6, ISM รุ่นที่ 27, ITM รุ่นที่ 23, LSCM รุ่นที่ 25, DADS รุ่นที่ 5  
และ MADT รุ่นที่ 3) 
วันเปิดเรียนก่อนภาคการศึกษาท่ี 1/2566   วันเสาร์ที่  3 มิถุนายน 2566 

10. ก ำหนดกำรเปิดภำคกำรศึกษำที่ 1/2566 (นักศึกษำทุกหลักสูตร) 
วันเปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2566   วันเสาร์ที่  12 สิงหาคม 2566 

11. ก ำหนดเวลำเรียน 

ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน (วันเสาร์และวันอาทิตย์) 

ส าหรับห้องปฏิบัต ิกำรคอมพิวเตอร์  อาคารนวมินทราธิราช ชั ้น 12 จะเปิดให้บริการทุกวัน  
ในวันท าการของราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น.  
ส าหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. 
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือกรณีพิเศษ ซึ่งจะประกาศงดการให้บริการล่วงหน้า  

และห้องปฏิบัติกำร GSAS Smart LAB อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 จะเปิดให้บริการทุกวัน  
ในวันท าการของราชการ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น 
ส าหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.  
ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือกรณีพิเศษ ซึ่งจะประกาศงดการให้บริการล่วงหน้า 

หมำยเหตุ :  - นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอนส าหรับแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อทราบ 
  ก าหนดที่แน่นอนที่เว็บไซต์คณะ http://as.nida.ac.th 
- ในกรณีที่หลักสูตร/วิชาเอกใด ๆ มีจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนต ่ากว่าจ านวนที่ก าหนด สถาบัน

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนในหลักสูตร/วิชาเอกนั้น ๆ โดยผู้สมัครจะฟ้องร้อง 
เอาความกับสถาบันฯ ไม่ได้ 

12. กำรขอยกเว้นกำรเรียนวิชำเสริมพื้นฐำน 
นักศึกษาที่ต้องการขอยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการดังนี้ 
12.1. อ่านประกาศคณะสถิติประยุกต์ เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิชาเสริมพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติของตนเอง หากตรวจสอบแล้ว มีสิทธิ์ในการขอยกเว้นได้ให้ด าเนินการยื่นค าร้อง 
12.2. ยื่นค าร้องให้คณะพิจารณา (1 ค าร้องต่อ 1 รายวิชา) พร้อมแนบหลักฐานที่ระบุอย่างครบถ้วน 

ตามประกาศคณะสถิติประยุกต์ เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิชาเสริมพื้นฐาน ซึ่งจะประกาศให้
ทราบในภายหลัง พร้อมช าระค่าสอบเทียบความรู้ จ านวน 500 บาท ต่อ 1 รายวิชา ภายใน
วันพุธแรกของภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ยกเว้นได้รับการอนุมัติจาก
คณบดี หรือ ภายในพุธแรกท่ีเปิดเรียน (กรณีเริ่มเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก) 

http://as.nida.ac.th/
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12.3. เข้ารับการสอบเทียบความรู้จากคณะกรรมการพิจารณาเทียบความรู้วิชาเสริมพื้นฐานของ
หลักสูตรนั้นตามเวลาที่คณะกรรมการของแต่ละวิชาก าหนด  ทั้งนี้  นักศึกษาจะสามารถเข้า
รับการสอบเทียบความรู้แต่ละวิชาได้เพียงครั้งเดียว  นักศึกษาที่ไม่ได้รับการยกเว้นการเรียน
วิชาเสริมพื้นฐาน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวอย่างน้อย 1 ครั้ง จนกว่าจะได้ผล
การศึกษาตามท่ีก าหนด หรือมีคุณสมบัติได้รับยกเว้นการเรียนตามที่ระบุไว้ในประกาศ 

 

กำรยกเว้นกำรเรียนวิชำเสริมพื้นฐำนจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ  นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องพร้อม
หลักฐำนภำยในเวลำที่ระบุจึงจะได้รับกำรพิจำรณำ และอำจมีกำรสอบด้วย 

 
13. ติดต่อสอบถำม 

กลุ่มงานการศึกษา คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช 
โทร 02 727 3037 – 40  หรือ e-mail: edu@as.nida.ac.th 

14. กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันจะท าการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับคัดเลือก และขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอ านาจของสถาบัน 
ตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

ประกาศ ณ วันที่             มนีาคม  พ.ศ. 2566 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
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