
ตามที่สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ได้ด าเนินการทดสอบเพื่อพจิารณาคัดเลือกเข้าศึกษาให้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ 
ภาคพเิศษ (Flexible MBA) รุ่นที่ 40 คร้ังที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงขอประกาศผลการทดสอบของผู้สมัครสอบเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพเิศษ (Flexible MBA) จ านวน 67 คน ดังนี้

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบข้อเขียน          ชื่อ    -   สกุล คะแนนสอบ
1 633102240001  นางสาว อรนันท์  ส าราญใจ 342

2 633102240002  นางสาว พัสตราภรณ์  คูธนะวนิชพงษ์ 521

3 633102240003  นาย ธนเดช  สุขประสงค์ 604

4 633102240004  นาย พสธร  บุญสม 411

5 633102240005  นางสาว เกศรินทร์  เฮงตระกลู 507

6 633102240006  นาย คงฤทธ์ิ  รุ่งสมบูรณ์ 452

7 633102240007  นางสาว ธัญญาพร  เศรษฐภาพร 686

8 633102240008  นาย พงศ์พันธ์ุ  แดงทองดี **

9 633102240009  นาย กรวิชญ์  อนิทรนุตปิ่นบุญ X

10 633102240010  นางสาว รัตนาพร   ปาลนนท์ 466

11 633102240011  นาย ณัฐพงษ์  พระสิงห์ 466

12 633102240012  นาย ธรรมนูญ  คงอนิทร์ 604

13 633102240013  นางสาว ลลิตพรรณ  อนิสาค า 466

14 633102240014  นางสาว สมิตรา  ลมพันธ์ 507

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
เรือ่ง ผลการทดสอบเข้าศึกษาระดับปรญิญาโทคณะบรหิารธุรกิจ
โครงการปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจภาคพิเศษ (Flexible MBA)

ครัง้ที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563
 ----------------------------------



ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบข้อเขียน          ชื่อ    -   สกุล คะแนนสอบ
15 633102240015  นางสาว ธัญกร  กรุงทองจนัทร์ 480

16 633102240016  นาย ชาญวิทย์  วงศ์ศุภเลิศ **

17 633102240017  นาย ศรายุทธ  ชนิสุขพีร **

18 633102240018  นางสาว พรรัก  พรแกว้ 342

19 633102240019  นางสาว วรัญญา  ล้ีจาตุรงค์ 397

20 633102240020  นางสาว รวิพร  ศิริคงเจริญ 507

21 633102240021  นางสาว วิสุทธิพร  สุรสิทธ์ิ 438

22 633102240022  นาย วชริวิทย์  หัสดีสวัสด์ิ 686

23 633102240023  นาย สิรภพ  ชปูระยูร 328

24 633102240024  นางสาว ภูริชญา  สันสุริยะ X

25 633102240025  นาย ธนภัทร  ศิริโชติ **

26 633102240026  นาย พงศกร  รักษ์ตานนท์ชยั 631

27 633102240027  นางสาว ปิยะรักษ์  กอบโกย **

28 633102240028  นาย เอกภพ  แซ่เล้า **

29 633102240029  นางสาว สุทธภา  ศิธรกลุ **

30 633102240030  นางสาว จริวรรณ  ต้อนรับ **

31 633102240031  นางสาว ฐิติยา  อคัรบวรรัศมิ์ 493

32 633102240032  นาย วรุตม์  จติติจรุงลาภ 411

33 633102240033  นาง พรวี  คงค า 300

34 633102240035  นางสาว สุรัชดา  ชพูงศ์พันธ์ุ 397

35 633102240036  นางสาว ศศิภา  อมรชยัเลิศพัฒนา **

36 633102240037  นางสาว จรรยพร  เขยีวชอุ่ม 576

37 633102240038  นาย ชยัรัตน์ กจิแจม่แจง้ **

38 633102240039  นางสาว กฤติมา  ต้ังสกลุ 411

39 633102240040  นาย ณัฐวัฒน์  เลิศศลารักษ์ 562

40 633102240041  นางสาว เจนจริา  มหิสรากลุ 480

41 633102240042  นางสาว กญัจนรัตน์  ศรีคันธมาส 369

42 633102240043  นางสาว นริสรา เนียมรุ่งเรือง 548

43 633102240044  นาย กติตินันท์  โศจศุิภร 659

44 633102240045  นางสาว ปภาวี  ไชยชนะ **

45 633102240046  นางสาว นลิน  ชื่นบุญชม 438
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบข้อเขียน          ชื่อ    -   สกุล คะแนนสอบ
46 633102240047  นางสาว สุนิสา  พ่วงสกลุ 424

47 633102240048  นางสาว กมลวรรณ ล าปาง 397

48 633102240049  นาย ฌานภัทร  จนิตนา X

49 633102240050  นาย รุ่งโรจน์  สะสม 369

50 633102240051  นางสาว กฤติกา   กระต่ายทอง 300

51 633102240052  นาย มนตริวัต  สุวรรณน้อย 466

52 633102240053  นางสาว เบญจมาภรณ์  กาลานุสนธ์ิ **

53 633102240054  นาย ศาศวัต  จงดี 452

54 633102240055  นางสาว มุจลิน สุริยาแสงศรี 466

55 633102240056  นาย จริะพงษ์  กอบนิธิกลุวงศ์ **

56 633102240058  นาย ทรงพล แกว้ลาย X

57 633102240059  นางสาว วรัชยา  เดวาหมัด **

58 633102240060  นางสาว ทิพจฑุา  เวชคงกติติกร 645

59 633102240061  นางสาว ณัฐพร  เปรุณาวิน 493

60 633102240062  นาย สิทธิชยั  อศัวินพงศ์พันธ์ 466

61 633102240063  นางสาว นันท์นภัส  โฆษิตรัฐฐิติกลุ 411

62 633102240064  นาย ชานน  ไชยบูรณ์ **

63 633102240065  นางสาว พรพัฒน์  เมฆรารัตน์ **

64 633102240066  นางสาว ปรารถนา อปัมาทะ 507

65 633102240067  นาย ศุภกร  เดชะค าภู **

66 633102240068  นาย ชติิสรรค์  ทองอยู่ X

67 633102240069  นางสาว สิเรียม  คมข า 328

หมายเหตุ :  1.  เคร่ืองหมาย X ในประกาศผลการทดสอบหมายถึง ผู้ที่สมัครสอบแต่ไม่ได้เข้าสอบ

              2.  ขอให้นักศึกษาที่มีเคร่ืองหมาย  **  ติดต่อกลับคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากเอกสารประกอบ
                  การสมัครยังไม่ครบ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 หากพน้ก าหนดคณะบริหารธุรกิจขอตัดสิทธิ
                  ทุกอย่างในการเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้
                  สอบถามและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง e-mail: thonthun.kar@nida.ac.th หรือโทร 02-7273936
              3.  ผู้มีรายชื่อข้างต้นท่านใดที่มีผลคะแนนสอบต้ังแต่ 500 ขึ้นไปที่ยังส่งเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ใบรับรอง
                  ผู้สมัครสอบ, ส าเนาปริญญาบัตร ฯลฯ ให้น าส่งทางอีเมลล์ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
              4.  ผู้ที่มีคะแนนสอบต้ังแต่ 500 ขึ้นไปที่สมัครสอบทาง Online กรุณา download ใบสมัครสอบ
                  คัดเลือกและกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน และส่งทางอีเมลล์ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
              5.  เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คณะอาจจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการรับใบคะแนนหรือรูปแบบ
                  การสัมภาษณ์ ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์อีกคร้ัง ในวันที่ 
                  9 กรกฎาคม 2563
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การสอบสัมภาษณ์
       ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นที่มีผลคะแนนสอบต้ังแต่ 500 ขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในคร้ังที่สมัคร

สอบข้อเขียนเท่านั้น โดยไม่ต้องสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ ได้ตามวันเวลาที่ระบุในประกาศ
สถานที่สอบสัมภาษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ

       ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศวัน / เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ หรือ http://mba.nida.ac.th

     คณะบรหิารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณใ์นวันที่
15-16 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือก
     คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

ภาคพเิศษ (Flexible MBA) จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา (ผลการสอบสัมภาษณ์) คร้ังที่ 3/2563
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

     อนึ่ง การพจิารณาคัดเลือกนักศึกษาอยู่ในดุลยพนิิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของ
คณะบริหารธุรกิจและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ให้ถือเป็นที่สุด ฉะนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะ

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ :  สถาบันสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนก าหนดการรับนักศึกษา / วันสอบสัมภาษณ์ /

 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม)
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 ประกาศ  ณ  วันที่  มิถุนายน  พ.ศ. 2563
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