
คณะบริหารธุรกิจ ได้ก าหนด วัน / เวลา และสถานทีใ่นการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วันสอบสัมภาษณ์  :  วันพุธที ่10 - วันพฤหัสบดีที ่11 ตุลาคม 2561

เวลาสอบสัมภาษณ์     รอบเช้า เร่ิมสอบเวลา 10.00 น.

    รอบบ่าย เร่ิมสอบเวลา 12.00 น.

สถานทีส่อบสัมภาษณ์  :  อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 10

**กรณีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทีย่ังไม่ได้ส่งเอกสารและใบสมัครให้กรอกใบสมัครและน าเอกสารมาส่งในวันสัมภาษณ์

ให้มาก่อนเวลาก าหนด 30 นาที เพือ่ลงทะเบียนทีค่ณะบริหารธุรกิจ และเตรียมใบเสร็จรับเงินมาด้วย และ

มาสายไม่เกิน 30 นาทีของแต่ละรอบเวลานั้น**

**ผู้เขา้สอบสัมภาษณ์กรณีเกียรตนิิยม ให้มาก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง เพ่ือทดสอบภาษาอังกฤษ

ก่อนเขา้สอบสัมภาษณ*์*

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่10 ตลุาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 41 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ        - สกุล

1 614102240001 นางสาวชนากาญจน์ พิมพ์โคตร

2 614102240002 นางสาวรุ่งรักษ์ ฐามนกิจประสาท

3 614102240003 นายนฤเบศ โรจนดิษฐ์

4 614102240004 นายใจเพชร หมายมั่น

5 614102240006 นายพลภัทร์ พัวพิริยพันธ์

6 614102240007 นางสาวพธูกานต์ เจริญลาภ

7 614102240011 นายฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

เร่ือง  วัน / เวลา และสถานทีส่อบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเพือ่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

ทางบริหารธุรกิจภาคพิเศษ (Flexible MBA) คร้ังที ่4 ปีการศึกษา 2561

------------------------
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

8 614102240013 นางสาวสุภารักษ์ แท่นทอง

9 614102240015 นางสาวจิดาภา หอสกุล

10 614102240021 นายกวิน แก้วเพทาย

11 614102240023 นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์

12 614102240024 นางสาวฉัฐวีณ์ เลิศพันธฤทธิ์

13 614102240026 นางสาวโสรยา มาตลาด

14 614102240029 นางสาวสุธิตา หงษ์กลาย

15 614102240031 นางสาวสุทธิดา มโนมยางกูร

16 614102240032 นายบุลกิต สหพร้อมศักด์ิ

17 614102240035 นายชิษณุพงศ์ ฤทธินนทชัย

18 614102240036 นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว

19 614102240037 นางสาวรจนา วิชัยวงศ์

20 614102240039 นายอนุรักษ์ จินดาสุ่ม

21 614102240041 นางสาวพิม เลิศทนุพงศ์

22 614102240044 นายโกวิท อุไรพันธ์

23 614102240045 นางสาวนวพรรษสรณ์ พงษ์พานิช

24 614102240052 นางสาวธมลพรรณ กุลวัฒน์

25 614102240054 นางสาวกมลชนก ราชมณเฑียร

26 614102240055 นายธีรนันท์ ประสานดี

27 614102240057 นายวทัญญู ตันทโอภาส

28 614102240058 นายปุญญพัฒน์ จตุรวิธวงศ์

29 614102240061 นายเฉลิมชนม์ ชูเพชร

30 614102240063 นายสัมฤทธิ์ เตชะพกาพงษ์

31 614102240064 นางสาวบุษรา รุ่งปรีดา

32 614102240065 นางสาววีรยา กิจจันทรา

33 614102240067 นายธงเทพ รัตนวิชา

34 614102240068 นางสาวโสธิดา ศิริไพบูลย์ผล

35 614102240069 นางสาวเอมิกา สดุดีมีชัยทวีโชค

36 614102240072 นายผลินกรณ์ จิตต์อารี

37 614102240073 นางสาวภวิษย์พร เนาวราช
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

38 614102240074 นายพิทวัส ภราดรศักด์ิ

39 614102240075 นางสาววิลาสิณี สอวัฒนชาติ

40 614102240076 นายสุพจน์ อัศวโชคสุวรรณ

41 614102240077 นายศรพิสุทธ์ พุม่เหมือน

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่10 ตลุาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน  41 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

1 614102240078 นายยกพล ชวนะศักด์ิ

2 614102240080 นายธนชัย จัตุรงคพลกุล

3 614102240081 นางสาวสิรีธร เดชสกุลไกร

4 614102240082 นางสาวอรศิริ พรหมสาขา ณ สกลนคร

5 614102240083 นางสาวปิยนุช จันทนารักษ์

6 614102240084 นายณัฎฐ์พล ภูษี

7 614102240087 นางสาวนภัส โอชนานนท์

8 614102240088 นายกานต์ชนิต กาญจนาคพันธุ์

9 614102240089 นายทยานนท์ ตันติเจริญ

10 614102240091 นางสาววิมุตติ พินิจกุล

11 614102240093 นางสาวอัทธนีย์ เอี่ยมรัศมีโชติ

12 614102240095 นายวีระวุฒิ น้อยคง

13 614102240098 นางสาวปนัดดา ยอดสม

14 614102240099 นางสาวขณิชฐานันท์ เต็มสังข์

15 614102240101 นางสาวพันธ์ทิพย์ ชัยวโร

16 614102240102 นายฆนัสวัน ทามณี

17 614102240103 นางสาวพัชริดา อัครกนกสิน

18 614102240104 นางสาวศีกัญญา ทับแสง

19 614102240105 นายอ านวยวิทย์ รัตนสุธีรานนท์

20 614102240106 นายศิริวุฒิ มีศรี

21 614102240107 นางสาวอาริษา ทองเพ็ง
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

22 614102240111 นายเมธี ปทุมาสูตร

23 614102240112 นางสาวอุรัสยากร เดชพิพัฒน์ธนกูล

24 614102240113 นายปริญญา เจริญศรีเศรษฐ์

25 614102240116 นายนภดล วังเปียง

26 614102240117 นางสาวพรรษสรณ์ ชาญบัณฑิตนันท์

27 614102240118 นายมนตรี งอกภูเขียว

28 614102240120 นางสาวสุกัญญา กล่ินชาติ

29 614102240125 นายประพนธ์ ศรีนครา

30 614102240126 นายกาจอาจิณ ดีอุบล

31 614102240127 นางสาวภัทรอร นามพันธุ์
32 614102240131 นายณภัทร วัชรคงศักด์ิ

33 614102240133 นางสาวพุธิตา พงศ์ไทย

34 614102240134 นางสาวเพชรรวี ศรีต่ายข า

35 614102240136 นางสาววิริยา ตันติชัยปกรณ์

36 614102240137 นางสาวณัฐพร ต๊ิดอี่พันธุ์

37 614102240138 นายอภิศัก เถาหมอ

38 614102240140 นางสาวภัทรพร เจษฎาพรชัย

39 614102240142 นายภัทรพล วงศ์เลิศวิทย์

40 614102240145 นางสาวจริยา มาตรีนนท์

41 614102240146 นายพิทยา ลาขุมเหล็ก

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดทีี ่11 ตลุาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีเกียรตินิยมและยื่นคะแนนสอบ โครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 28 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

1 614202240001 นางสาวชลิดา ตาน้อย

2 614202240002 นางสาวจรัสแสง ศรีทองรุ่งนภา

3 614202240003 นางสาวธนิตา งามสอาด

4 614202240004 นางสาวมณฑินี บวรภราดร

5 614202240005 นางสาวสิริพร ศุภการนิมิต
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

6 614202240006 นายไชยยศ ดอกนางแย้ม

7 614202240008 นางสาวขวัญหทัย อริยะวงศ์

8 614202240010 นางสาวจอมขวัญ ร่วมใจ

9 614202240011 นางสาวปานชนก วัฒนวงษ์

10 614202240012 นายกิตติพัฒน์ เฉลิมกาญจนา

11 614202240013 นางสาวกฤตพร ทองศรี

12 614202240014 นายภูริช กูจิ

13 614202240015 นางสาวเสาวนีย์ กิ่งสวัสด์ิ

14 614202240016 นางสาวอรุณโรจน์ กิตติพิทยากุล

15 614202240017 นางสาวปรีณาพรรณ แผ้วประสงค์

16 614202240018 นางสาวเบญจิรา เกตุแจ้ง

17 614202240019 นางสาวธนิดา กล่ินกระบี่

18 614202240020 นายธนกร จารึกศิลป์

19 614202240021 นายจิระสุ จารุพันธ์

20 614202240022 นางสาวคุลิกา หรือโอภาศ

21 614202240023 นายกรวิชญ์ อาจหาญ

22 614202240024 นางสาวรินรดี ถิ่นหนองจิก

23 614202240025 นายกรวุฒิ นิธรรม

24 614202240026 นายอลงกรณ์ สิงห์สูง

25 614202240027 นางสาวพิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร

26 614202240028 นายพิเชษฐ์ ชัยวัฒนไชย

27 614202240029 นายธนภณ ธีระประภาณ

28 614202240030 นายกษิด์ิเดช ชัยวรพจน์

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดทีี ่11 ตลุาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีเกียรตินิยมและยื่นคะแนนสอบ โครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 28 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ  - สกุล

1 614202240031 นายวิชญ์วัส บุญประสงค์

2 614202240032 นางสาวลลิต์ภัทร หน่องพงษ์
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

3 614202240033 นางสาวณภัทร ไชยกิจ

4 614202240034 นางสาวนภาพรรณ ภูววัฒนานนท์

5 614202240035 นางสาวเมธาวี ช้างทอง

6 614202240036 นายปฐวี ลิปิธร

7 614202240037 นางสาวขวัญธิดา กุ้งอุ่ย

8 614202240038 นางสาวศิรดานันท์ ศิริรัตน์โชติเดชา

9 614202240039 นางสาวเปมิกา พัฒแช่ม
10 614202240040 นายนฤเบศร์ รัตนฤทธิ์
11 614202240041 นางสาวกมลวรรณ ค าศุกล
12 614202240042 นางสาวธัญรัษ กาญจนเตชธรรม
13 614202240043 นางสาวศิริรัตน์ กล่ินศรีสุข

14 614202240044 นายเสฏฐวุฒิ ตันติวิริยางกูร

15 614202240045 นางสาวมัทรินทร์ ชาญเลขา

16 614202240046 นายภราดร ศรีเทพ

17 614202240047 นายพรรษวุฒิ สถิรรัตน์

18 614202240048 นางสาวพนิดา จันธนะตระกูล

19 614202240049 นางสาวนันทิดา หมวกเหล็ก

20 614202240050 นางสาวมัสสิการ กิติชานนท์

21 614202240051 นางสาวพิรญาณ์  น้ าแก้ว

22 614202240052 นางสาวณัฐชยาภรณ์ เทียมรัตน์

23 614202240053 นางสาวพัชราภรณ์ วิจิตรเดชากุล

24 614202240054 นางสาวกฤษณา ต้ังวลีเลิศ

25 614202240055 นางสาวธนัชพร ชูประเทศ

26 614202240056 นางสาวยลรดา คูหารุ่งโรจน์

27 614202240057 นางสาวเกศกัลยรัชช์ มูลไชยสุข

28 614202240058 นางสาวกมลวรรณ  นภัทรศิริโชค




