
คณะบริหารธรุกจิ ได้ก าหนด วนั / เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วนัสอบสัมภาษณ์  :  วันพฤหัสบดทีี่ 17 พฤษภาคม 2561

เวลาสอบสัมภาษณ์  :  เริ่มสอบ เวลา 12:00 น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์  :  คณะบรหิารธุรกิจ อาคารบญุชนะ อัตถากร  ชั้น 10

** ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้ังแต่เลขที่ 612202250001 - 35 มาก่อนเวลาก าหนด 1 ชั่วโมง เพ่ือลงทะเบยีน  ที่คณะบรหิารธุรกิจ

   และทดสอบภาษาอังกฤษ  พร้อมเตรียมใบเสร็จรับเงินมาด้วย  มาสายไม่เกนิ 30 นาที   ของแต่ละรอบเวลานั้น

   กรณีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารและใบสมัครให้กรอกใบสมัครและน าเอกสารมาส่งในวนัสัมภาษณ์**

สรปุสอบสมัภาษณ์ 
วนัพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561     เวลา 12:00 - 14:00 น. 

รายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ ของโครงการ Professional MBA  จ านวน 35 คน
ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ             ชื่อ    -   สกุล

1 612202250001  นาย  ภาคภูมิ กรัยวภิาส

2 612202250002  นางสาว ลัลธริศา ศรีชุม่สิน

3 612202250003  นาย ญาณวชัร์ ชูทองค า

4 612202250004  นาย กฤตเมธ บุญเพง็

5 612202250005  นาย กษมา สืบบุก

6 612202250006  นางสาว  จนัญญา ต้ังจิตเจริญ

7 612202250007  นางสาว แกว้มณี นันทะชาติ

8 612202250008  นาย เกยีรติคุณ ไชยชนะ

9 612202250009  นางสาว กญัญ์ณัชชา เพช็ร์สุข

10 612202250010  นาย สุธี พสุพงศ์

11 612202250011  นาย ธนพล อริยประยูร

12 612202250012  นาย เตชิต ล้ิมเจริญ

ประกาศคณะบริหารธรุกจิ

เร่ือง  วนั / เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโท   

             ทางบริหารธรุกจิ ภาคพเิศษ ส าหรับมืออาชีพ (Professional MBA) 

คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 เลขประจ าตัวสอบ 612202250001 - 35

------------------------



ล าดบัที่ เลขประจ าตวัสอบ             ชื่อ    -   สกุล

13 612202250013  นาย นวพงศ์ มะลิทอง พงศ์ธรีกลัยาณ

14 612202250014  นาย  ชลกฤษ ฟองสายชล

15 612202250015  นาย สันติพงษ์ สิทธลิาภโสภณ

16 612202250016  นางสาว วริสา ดารวลั

17 612202250017  นางสาว อนุสรา กลางหล้า

18 612202250018  นาย ชวน อวโิรธนานนท์

19 612202250019  นางสาว ปานิศราต์ วงษ์สุวรรณ์

20 612202250020  นาย กรณวฒัน์ ทองย้อย

21 612202250021  นาย นพรัตน์ นิลพนาพรรณ

22 612202250022  นาย เอกดนัย ธ ารงค์วฒันกลุ

23 612202250023  นาย  ศุภสิทธิ์ เฟื่องแกว้

24 612202250024  นาย รณทร จันทนาภรณ์

25 612202250025  นางสาว ลลิดา ณ พทัลุง

26 612202250026  นางสาว สุปรียา น าชัยสวสัด์ิวงศ์

27 612202250027  นางสาว พณัณิตา เฉลิมรุ่งโรจน์

28 612202250028  นาย ธานี โลเกศกระวี

29 612202250029  นางสาว พลอย สีเหลืองออ่น

30 612202250030  นางสาว สุภปัณฑา พชัรศักดาธร

31 612202250031  นาย ปัณณภพ วรรธโนรมณ์

32 612202250032  Miss Baoyue Zhang

33 612202250033  นางสาว ชณิศา ไทยเจริญ

34 612202250034  นางสาว จุฑามาศ แดงสันเทียะ

35 612202250035  นางสาว ธดิารัตน์ อดุชาชน

**  ส าหรบัผู้สมัครที่ยงัไม่ยืน่เอกสารประกอบการรบัสมัคร ขอให้ยืน่เอกสาร ภายในวันพฤหัสบดทีี่ 17 พฤษภาคม 2561 **

ประกาศผลการคัดเลอืก

           คณะบริหารธรุกจิ  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โครงการปริญญาโททางบริหารธรุกจิ        

ภาคพเิศษ  ส าหรับมืออาชีพ (Professional MBA)  จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา คร้ังที่ 2/2561

ในวนัพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

ในระดับปริญญาตรีต้ังแต่ 2.75 ขึน้ไปสามารถยืน่ขอรับทุนได้ในวนัสอบสัมภาษณ์ และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศเร่ืองทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธรุกจิ
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                  อนึ่ง  การพจิารณาคัดเลือกนักศึกษาอยูใ่นดุลยพนิิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของ
คณะบริหารธรุกจิและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน  ทั้งนี้ ผลการพจิารณาของคณะกรรมการให้
ถือเป็นที่สุด  ฉะนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสนใจติดตามและปฎิบัติตามกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะก าหนด
การสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด

                                                         ประกาศ  ณ วนัที่   7   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

                                                      
                                                                                 (รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจริญ)

                  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
      ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบริหารธรุกจิ
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