ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีมีผลคะแนนสอบข้อเขียน
ครั้งที่ 4/2564 ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2564
คณะสถิติประยุกต์ ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รายชื่อผู้สิทธิ์ส อบ
สัมภาษณ์ และกาหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีมีผลคะแนน
สอบข้อเขียน ครั้งที่ 4/2564 ประจาภาค 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 12 คน ดังต่อไปนี้
1. รำยละเอียดกำรสอบสัมภำษณ์ออนไลน์
1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams
1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจำกระบบอัตโนมัติ ของ Microsoft Teams
เพื่อแจ้งว่ำถูกเชิญเข้ำสู่ Teams ที่จะใช้ในกำรสอบสัมภำษณ์แล้ว ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลำคม
2564 (อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ให้ไว้ตอนสมัคร หรือ log in เข้าใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Teams จะพบทีมที่ใช้สอบสัมภาษณ์)
หากผู้มีส ิทธิ์ส อบสัมภาษณ์ ไม่พบทีมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ให้ แจ้ง เจ้าหน้าที่ของคณะ ภายใน
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ทางอีเมล admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 027273037- 40
หรือหมายเลข 094 929 1944
1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Log in เข้ำใช้งำน Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ (หำกยังไม่ได้
ลงทะเบี ยนอี เมลที ่ ใช้ เป็ น Microsoft Account ให้ ท ำกำรลงทะเบี ยนก่ อน โดยค้ นหำวิ ธ ี กำรจำก
อินเทอร์เน็ต ภำยในวันศุกร์ที่ 22 ตุลำคม 2564 หากไม่สามารถเข้าร่วม Microsoft Teams ที่ใช้สอบได้
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ทางอีเมล 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 ตามวันและเวลำที่ระบุในข้อ 2 ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภำพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย
ให้ ผู้ ม ี ส ิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ ท ุ ก คน ปฏิ บ ั ต ิ ต ามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ นี้ อ ย่ า งเคร่ งครัด
การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย
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2. รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ กำหนดวันและเวลำสอบสัมภำษณ์
2.1 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ
ที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3

644204110001
644204110002
644204110003

วันสอบ
สัมภาษณ์

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

25 ต.ค. 2564
25 ต.ค. 2564
25 ต.ค. 2564

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

ชื่อ – สกุล
นางสาววรรณวิสา ไชยหนองแข้
นายตฤณ อิศรภักดี
นายสุธีร์ อรัมสัจจากูล

2.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3
4

644204160001
644204160002
644204160003
644204160004

วันสอบ
สัมภาษณ์

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

25 ต.ค. 2564
25 ต.ค. 2564
25 ต.ค. 2564
25 ต.ค. 2564

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
10.00 น.

ชื่อ – สกุล
นายชัชชนนท์ แวงชัยภูมิ
นางสาววิไลพร สงศิลาวัต
นายตฤณ อิศรภักดี
นางสาวจิณห์นิภา ไตรพิพิธสิริวัฒน์

2.3 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
ที่ รหัสประจาตัวสอบ
1
2
3

644204120001
644204120002
644204120003

ชื่อ – สกุล
นางสาวจันทกานต์ จรัสพันธ์
นายภูชิสส์ ผลพันธิน
นายณัชพล พิธีการ

วันสอบ
สัมภาษณ์

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

25 ต.ค. 2564
25 ต.ค. 2564
25 ต.ค. 2564

10.00 น.
10.00 น.
10.00 น.

2.4 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงควำมมั่นคงทำงไซเบอร์
ที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

644204140001

ชื่อ – สกุล
นายสรวิศ กองศรีมา

วันสอบ
สัมภาษณ์

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

25 ต.ค. 2564

10.00 น.

2.5 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและวิทยำกำรข้อมูล
ที่ รหัสประจาตัวสอบ
1

644204170001

ชื่อ – สกุล
นายณัฐวิทย์ ไชยรัตนตรัย

วันสอบ
สัมภาษณ์

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

25 ต.ค. 2564

10.00 น.

หมำยเหตุ : ในกรณีที่หลักสูตร/สาขาวิชาเอกใด ๆ มีจานวนนักศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือกต่ากว่าที่กาหนด สถาบันฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในหลักสูตร/สาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยผูส้ มัครจะฟ้องร้องเอาความกับสถาบันฯ ไม่ได้

3

ส าหรั บ ผู ้ ส มั ค รที ่ ย ั ง ส่ ง เอกสารไม่ ค รบถ้ ว น สามารถส่ ง เอกสารเพิ ่ ม เติ ม มาที ่ อี เ มล
admission@as.nida.ac.th เพื่อรวบรวมเอกสารส่งให้กรรมการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์
สถาบันจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบผลการคัดเลือก
ได้ทเี่ ว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://edserv.nida.ac.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม)
คณบดี

