ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง วัน / เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของผูส้ มัครเพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโท
ทางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ สาหรับมืออาชีพ (Professional MBA)
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
-----------------------คณะบริหารธุรกิจ ได้กาหนด วัน / เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
วันสอบสัมภาษณ์
: เริ่มสอบ เวลา 10:00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ์
: คณะบริหารธุรกิจ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 10
สถานที่สอบสัมภาษณ์
** ให้ผเู้ ข้าสอบสัมภาษณ์ ตัง้ แต่เลขที่ 622202250001 - 40 มาก่อนเวลากาหนด 1 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียน ที่คณะบริหารธุรกิจ
และทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมเตรียมใบเสร็จรับเงินมาด้วย มาสายไม่เกิน 30 นาที ของแต่ละรอบเวลานั้น
กรณีผเู้ ข้าสอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารและใบสมัครให้กรอกใบสมัครและนาเอกสารมาส่งในวันสัมภาษณ์**
สรุปสอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

เวลา 10:00 - 12:00 น.

เลขประจาตัวสอบ 622202250001 - 40

รายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์ ของโครงการ Professional MBA จานวน 40 คน
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ สกุล
น้อยเสนา
1
622202250001
นางสาวนุชจรี
หนุนภักดี
2
622202250002
นางสาวปรัชญาพร
เมธาวุฒิกรี ติ
3
622202250003
นายธนัท
มัญจาวงษ์
4
622202250004
นายศุภโชค
ดรุณสนธยา
5
622202250005
นายพนม
แก้วผลึก
6
622202250006
นางสาววริยา
จงจิรวงศา
7
622202250007
นางสาวภัสสนันท์
จีรบุญพานิช
8
622202250008
นางสาวพรวิภา
อนันตาวระ
9
622202250009
นางสาวสริดา
ลาภบรรจบ
10
622202250010
นางสาวรสริน
สกุลเหลืองอร่าม
11
622202250011
นายอานุภาพ
จันทร์รัตนวงศ์
12
622202250012
นายณัฐวีร์

ลาดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

เลขประจาตัวสอบ
622202250013
622202250014
622202250015
622202250016
622202250017
622202250018
622202250019
622202250020
622202250021
622202250022
622202250023
622202250024
622202250025
622202250026
622202250027
622202250028
622202250029
622202250030
622202250031
622202250032
622202250033
622202250034
622202250035
622202250036
622202250037
622202250038
622202250039
622202250040

-2ชื่อ นายบัณฑิต
นางสาวฉัตรพร
นางสาวอาภาพร
นายปุญญพัฒน์
นายกฤชนพัต
นางสาวตรีสุคนธ์
นางสาวศศิธร
นายกฤษณ์
นายกัมปนาท
นายชนะชัย
นายบดินท์วตั ติ์
นางสาวเชนิยา
นายภควัต
นางสาวอัจฉรา
นางสาวอิสสริยา
นายวิศรุจน์
นายพิชญุตม์
นางสาววรรณา
นายธีรธัช
นางสาวณัฐิยากรณ์
นางสาววรงค์พร
นายศักดิพงศ์
นางสาวอรอนงค์
นายสุรสิทธิ์
นายสมภพ
นายจักรพันธ์
นายสุธน
นางสาวจิตตมาศ

สกุล
องค์รัตนเสนีย์
เฮงสุวรรณ์
สุคนธทรัพย์
โล่ห์ตวิ กิ ลุ
สิงห์คา
เฉลิมศรีเมือง
ชินวงศ์
เอือ้ สุนทรนพ
รอดเจริญ
วงศ์จันทา
ศิลปรัตน์
จงราเชนทร์
กิจสิริการ
ตุลาผล
บูรณสมภพ
มิโกสุม
วัฒนศิริชัยกุล
กิตแิ ก้วทวีเสริฐ
สอนใส
สุนทโรทก
วงษ์มาก
เสียงล้าเลิศ
สหะสันติสุข
หมั่นทา
มัตพิ งษ์
อิทธิประภากุล
ศรีฐิตวิ งศ์
ตรีรัตนภรณ์

** สาหรับผู้สมัครที่ยงั ไม่ยนื่ เอกสารประกอบการรับสมัคร ขอให้ยนื่ เอกสาร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 **
ผูท้ ี่สมัครทาง Online กรุณา download ใบสมัครสอบคัดเลือกและกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี
โดยนามายืน่ ให้คณะบริหารธุรกิจในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่
http://mba.nida.ac.th/th/course/register-form/pro-mba

-3ประกาศผลการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ สาหรับมืออาชีพ
(Professional MBA) จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ สาหรับมืออาชีพ
(Professional MBA) มีทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่นักศึกษา โดยผูส้ มัครคัดเลือกที่มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ในระดับปริญญาตรีตงั้ แต่ 2.75
ขึน้ ไปสามารถยืน่ ขอรับทุนได้ในวันสอบสัมภาษณ์ และต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศเรื่องทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
อนึ่ง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะบริหารธุรกิจและ
คณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด ฉะนั้น จึงขอให้ผสู้ มัครสนใจติดตามและ
ปฎิบัตติ ามกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะกาหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัตริ าชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

