
 
 
 
 

 
ประกาศคณะการจัดการการท่องเที่ยว 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ   

คณะการจัดการการท่องเที่ยว  
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1 รุ่นที่ 14 ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

------------------------------------  
   ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕64 เรื่อง รับสมัคร
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
แบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ ๑4 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖4 นั้น 
 บัดนี้ คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอประกาศผลการสอบข้อเขียน และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แบบ
ออนไลน์ เข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบ
บูรณาการ ดังต่อไปนี้ 
 

แบบ 1.1 แบบท าวิทยานิพนธ์ 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล ผลการสอบ
ข้อเขียน 

เวลาสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ โดยโปรแกรม 

Zoom 
๑. 641209410001 นายบุณวัทน์ ศรีขวัญ ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
2. 641209410002 Miss Ya Li  Wang ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
3. 641209410003 Mr. Sebastian  Poggel ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
4. 641209410005 นายภาณุมาศ เกตุแก้ว ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 

แบบ 2.1 แบบเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล ผลการสอบ
ข้อเขียน 

เวลาสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ โดย

โปรแกรม Zoom 
๑. 641209430002 นางสาวธัญณิชา สิงฆาฬะ ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
2. 641209430003 นางสาวสุภนาถ วัฒนากมลชัย ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
3. 641209430004 นายธนวรรษ ดอกจันทร์ ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
4. 641209430005 นายสิทธิโชค รัชนิพนธ์ ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
5. 641209430006 นางสาวธบัญพร ยิปซั่มภูมิพิจิตร ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
6. 641209430007 นางสาวณัฐริกรานต์ แก้วนิล ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
7. 641209430008 นางสาวโชคดี คู่ทวีกุล ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 
8. 641209430009 นายโชคนิติ แสงลออ ผ่าน 09.00 – 11.00 น. 

 
 



 ก าหนดสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และรายงานตัวเพื่อ
สัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom  

 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 
 

 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ เป็นการสอบผ่าน โปรแกรม Zoom 
 1.2 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะได้รับอีเมล์แจ้งลิงค์ของ โปรแกรม Zoom เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
แบบออนไลน์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามอีเมล์ที่ระบุในใบสมัคร (กรณีที่ผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ไม่ได้รับอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ ขอให้ติดต่อ นางสาวณฐรัชต์ ตันติวสิฐพล นักวิชาการศึกษา หมายเลข
โทรศัพท์ 087 939 4398 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.)  
 1.3 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ให้ ทดสอบการเข้า โปรแกรม Zoom ตามลิงค์ที่ได้รับผ่านทางอีเมล์ 
ภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 หากไม่สามารถเข้า โปรแกรม Zoom ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
นางสาวณฐรัชต์ ตันติวสิฐพล นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 087 939 4398 ภายในวันศุกร์ที่ 2 
กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. 

 1.4 ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในการสอบ
สัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
และบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 14 ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 
2564 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 
๒๕๖4 ทาง http://tour.nida.ac.th/ 

 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

                                                                    
                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง) 

                                                                คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว  
   

http://tour.nida.ac.th/

