
คณะบริหารธุรกิจ ได้ก าหนด วัน / เวลา และสถานทีใ่นการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วันสอบสัมภาษณ์  :  วันพุธที ่9 ตุลาคม 2562

 :  วันพฤหัสบดีที ่10 ตุลาคม 2562

เวลาสอบสัมภาษณ์     รอบเช้า  เร่ิมสอบเวลา 10.00 น.

    รอบบ่าย เร่ิมสอบเวลา 13.00 น.

สถานทีส่อบสัมภาษณ์  :  อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 10

** กรณีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทีย่ังไม่ได้ส่งเอกสารและใบสมัครให้กรอกใบสมัครและน าเอกสารมาส่งในวันสัมภาษณ์ 

   ให้มาก่อนเวลาก าหนด 30 นาที เพือ่ลงทะเบียนทีค่ณะบริหารธุรกิจ และเตรียมใบเสร็จรับเงินมาด้วย  และมา

   สายไม่เกิน 30 นาทีของแต่ละรอบเวลานั้น **

** ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรณีเกียรตินิยม ให้มาก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง เพือ่ทดสอบภาษอังกฤษก่อนเข้า

   สอบสัมภาษณ์ **

เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 32 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ     ชื่อ - สกุล

1 624102240002  นาย ธนัชพงศ์  จารุโรจน์พรีะ

2 624102240003  นาย วิษณุ  ต้ังด ารงธรรม

3 624102240006  นางสาว พชิญ์สิณี   ชาตรีชาญ

4 624102240009  นางสาว กรรนิภา  กาโยดม

5 624102240016  นาย ณธวร  ธราวรรัฐ

6 624102240018  นาย ณัฐ  พฒันานุกลู

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

เร่ือง  วัน / เวลา และสถานทีส่อบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเพือ่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

ทางบริหารธุรกิจภาคพิเศษ (Flexible MBA) คร้ังที ่4 ปีการศึกษา 2562

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

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่9 ตลุาคม 2562



ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ     ชื่อ - สกุล

7 624102240024  นางสาว ธันยช์นก  จรีะผดุงเกยีรติ

8 624102240030  นาย ธนพล  ไขม่่วง

9 624102240032  นาย พฒันพร  พลสมัคร

10 624102240033  นาย ธาม  ทีปะนาวิน

11 624102240034  นาย ฏังกพสั  สัจจะ

12 624102240035  นาย กติติจกัษ์  ศิริพนาวาสน์

13 624102240038  นางสาว ปาลิตา  ศรีนพนิคม

14 624102240039  นาย จกัร์  ช่วยบ ารุง

15 624102240041  นาย วัชรินทร์  คุณเผือก

16 624102240044  นางสาว ศุภรัตน์  ธุวโชคชัย

17 624102240046  นาย ธีรนัย  ทองอนิทร์

18 624102240047  นาย พจิกัษณ์  สนิทสม

19 624102240048  นาย เจนภูมิ  เจนวิริยะกลุ

20 624102240049  นาย วัชรพงษ์  อดุมสินค้า

21 624102240051  นาย คณพล  เชาว์สาธิต

22 624102240059  นาย นิธิกร  ล้ิมไพบูลย์

23 624102240060  นาย ธนกร  ยอดแกว้

24 624102240063  นางสาว ฐิติมา  ทาโปปิน

25 624102240064  นาย เจนณรงค์  บุญปัน้ผล

26 624102240066  นาย เพิม่พลู  เล่ียวบุน้กมิ

27 624102240068  นาย พรีพงศ์  บุญสูง

28 624102240069  นางสาว กนัต์สุดา  อนิทรสุวรรณ์

29 624102240070  นาย ณัฐธีร์  อรุณวิจติรสกลุ

30 624102240071  นาย วิชชา  จงึวิโรจน์

31 624102240073  นาย ประภัสส์  ปิยะวงศ์วัฒนา

32 624102240075  นางสาว ประนอม  พลูศิริ
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เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 32 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ     ชื่อ - สกุล

1 624102240076  นางสาว สุกฤตตา  พทุธลา

2 624102240077  นางสาว มณีนุช  พวงพรศรี

3 624102240079  นาย อภิรัฐ  ชูสกลุชาติ

4 624102240080  นาย วรพงษ์  แสนโภชน์

5 624102240085  นางสาว พชรพร  วันหมัด

6 624102240087  นางสาว ปิยาภา  เดชะไกศะยะ

7 624102240088  นางสาว ธนพร  พละสรร

8 624102240090  นาย พทุธิพงศ์  แกว้สว่าง

9 624102240092  นาย กนัต์ธีร์  มะรอแม

10 624102240097  นางสาว พนิดา  หมั้นทรัพย์

11 624102240099  นาย วรฐ  โหตระภวานนท์

12 624102240102  นาย อานพ  เปีย่มฉวีวงศ์

13 624102240103  นางสาว ธนัชพร  ใจตระกลู

14 624102240104  นางสาว วิเนตา  ทิววัฒน์ปกรณ์

15 624102240105  นางสาว สลิล  เตกติติพงษ์

16 624102240106  นาย ณัฐสันต์ิ  ขนุเทพ

17 624102240108  นางสาว รวีวรรณ  จนัทรโรทัย

18 624102240110  นาย กติิเทพ  ใหม่พระเนตร

19 624102240111  นาย ธนภัทร  ศิริเรืองสกลุ

-4- 20 624102240112  นางสาว ฐิตาภรณ์  สุนทรสถติย์

21 624102240115  นาย กรวิชญ์  กรกจิอนันต์

22 624102240117  นางสาว คุณัญญา  คงคาชนะ

23 624102240121  นางสาว กนกกาญจน์  มหานิล

24 624102240122  นางสาว สุรัชดา  ฐิตเมธ

25 624102240123  นาย มรกต  ทองนวล

26 624102240125  นาย ธนวิทย ์ สิงคิลวิทย์
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สอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่9 ตลุาคม 2562



ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ     ชื่อ - สกุล

27 624102240129  นาย วรวุธ  มิลินทากาศ

28 624102240130  นางสาว รัตนาภรณ์  สาริกนั

29 624102240131  นาย ธนภูมิ  อริยประยรู

30 624102240132  นางสาว กานต์ทิตา  รัตนพรสุวรรณ

31 624102240133  นาย ชาคริต  คนธรรพส์กลุ

32 624102240134  นางสาว กรีติ  เสรีสงแสง

เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีเกียรตินิยมและยื่นคะแนนสอบ โครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 32 คน

1 624202240001  นายอธิจติต์  ตรณโนภาส

2 624202240002  นางสาวพชัริดา  อรชุน

3 624202240003  นางสาวธนพร  ศรีพรหมมา

4 624202240004  นางสาวพรธิดา  ประทุมพา

5 624202240005  นายณัฐพล  เหลืองทองดี

6 624202240007  นางสาวณัชริกาญจน์  พลานุเคราะห์

7 624202240008  นางสาวเกศรา  พานิช

8 624202240009  นางสาวกฤษณี  โอนธรรม

9 624202240010  นางสาวทิภากร  ออ่นอิ่มสิน

10 624202240011  นายกษิเดช  หนูทอง

11 624202240012  นายนฤนาท  ประกอบเทีย่ง

12 624202240013  นางสาวธัญธร  เจอืใจ

13 624202240016  นางสาวเบญจรัตน์  เอกสนธิ

14 624202240017  นางสาววรรณิชา  คงเจริญ

15 624202240018  นางสาวสุภาพณัณ์  นอบน้อมธรรม

16 624202240019  นางสาวกฤตติกา  ห้วยเรไร

17 624202240020  นายปรีดนัย  ชุมภูอนิตา

18 624202240021  นางสาวธนิตสรณ์  บัวบางกรูด

19 624202240022  นางสาวภูสิตา  วิศวปัทมวรรณ

20 624202240023  นายณัฐ  ดวงธนู
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สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดทีี ่10 ตลุาคม 2562



ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ     ชื่อ - สกุล

21 624202240024  นายขจรศักด์ิ  อนิทหอม

22 624202240025  นางสาวศิริรัตน์  กล่ินศรีสุข

23 624202240026  นางสาวศาตพร  เรืองแสงรอบ

24 624202240027  นางสาวญาริณี  จ าภูศรี

25 624202240028  นายจติติภัทร  ทรงประจกัษ์กลุ

26 624202240029  นายยศธร  สุขถิ่นไทย

27 624202240030  นายวสันต์  เจมิปี

28 624202240031  นายสายณัห์  ร่วมธรรม

29 624202240032  นายจกัษวัชร์  บุนารักษ์

30 624202240033  นางสาวสุวรรณา  มาเมือง

31 624202240034  นายณัฎฐพล  จนัทร์พฒุ

32 624202240036  นายอานนท์  เขยีวค า

ประกาศผลการคัดเลือก

           คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศ่าสตร์ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ        

ภาคพิเศษ (Flexible MBA)  จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา คร้ังที ่4/2562 ในวันศุกร์ที ่25 ตุลาคม 2562

                    อนึ่ง  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของ

คณะบริหารธุรกิจและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน  ทัง้นี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้

ถือเป็นทีสุ่ด  ฉะนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสนใจติดตามและปฎิบัติตามกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะก าหนด

การสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด

                       ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

                                                                       ประกาศ  ณ วันที ่   3   ตุลาคม   พ.ศ. 2562

                  (รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์  จีระลักษณกุล)

                               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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