
คณะบริหารธุรกิจ ได้ก าหนด วัน / เวลา และสถานทีใ่นการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วันสอบสัมภาษณ์  :  วันพุธที ่18 - วันพฤหัสบดีที ่19 กรกฎาคม 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 ่18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 30 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ        - สกุล

1 613102240004 นางสาวตวงพร ล้ีสุขสันติกุล

2 613102240005 นายพีรวัชร สอาดธรรมวงศ์

3 613102240006 นายฐาณรัฐ ล้ิมยุ่นทรง

4 613102240007 นางสาวเพียรศิริ ณ บางช้าง

5 613102240008 นางสาวครองขวัญ มุ่งสุจริตการ

6 613102240010 นางสาวปานชนก วัฒนวงษ์

7 613102240011 นางสาวทศวรรณ ยืนยง

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

เร่ือง  วัน / เวลา และสถานทีส่อบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเพือ่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

ทางบริหารธุรกิจภาคพิเศษ (Flexible MBA) คร้ังที ่3 ปีการศึกษา 2561

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

8 613102240012 นายพีรยศ พุม่ทับทิม

9 613102240013 นางสาวบัณฑิตา ลิมปิพันธ์

10 613102240014 นายธีรภัทร เจริญสิทธิทรัพย์

11 613102240015 นายนรพนธ์ ปทุมวงศ์

12 613102240017 นายนิรมิต วัฒนะไมตรี

13 613102240018 นางสาวอัจจิมา กาญจนพันธุ์

14 613102240019 นางสาวสุภาภรณ์ จ านงวุฒิโรจน์

15 613102240020 นายเดชพล นนทะโคตร

16 613102240021 นายสมประสงค์ ฮามปกรณ์

17 613102240022 นายชยุตม์ธรรม์ ภูษณชาคร

18 613102240024 นางสาวกรวีร์ บุญญาอุปถัมภ์

19 613102240028 นางสาวธีรานันท์ เจริญสุข

20 613102240036 นายธนัชพงศ์ สิริมยุรารัตน์

21 613102240037 นายศุภณัฐ อภิชาตบุตร

22 613102240039 นายพงษ์สันต์ พงสาวัฒนา

23 613102240040 นายสิรวิชญ์ เสถียรสุคนธ์

24 613102240044 นางสาวนพกมล สรายศ

25 613102240045 นายวรวุฒิ เจริญนภาพร

26 613102240046 นายอคร สุนทราวัฒน์

27 613102240048 นางสาวฐิติมา ปิยะวงศ์สกุล

28 613102240049 นางสาววลีรัตน์ นาคบุบผา

29 613102240050 นางสาวอภิวันทน์ สายวงศ์

30 613102240051 นายปริวรรต มูลศรี

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที ่18 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 39 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

1 613102240053 นายกษิดิศ บูรณศิรินทร์

2 613102240055 นายภัทรพล ประสิทธิ์

3 613102240056 นายธนิสร พงษ์พันธ์เกษม
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

4 613102240057 นางสาวธนาภรณ์ กะชามาศ

5 613102240058 นายณรงค์ศักด์ิ เลืองยวี

6 613102240059 นางสาวกัญญาพัฒน์ ไตรทิพย์พานิชย์

7 613102240061 นางสาวอรุณโรจน์ กิตติพิทยากุล

8 613102240063 นายธีรวัต วงศ์ยุทธนาพงศ์

9 613102240064 นางสาวสิรินดา ดาวเจริญ

10 613102240069 นายโสรัจจ์ วงษ์หงษ์

11 613102240070 นางสาวฉัตศิณา ทองอ้ม

12 613102240073 นายปิยังกูร บุญเลิศโชคดี

13 613102240075 นายนพพล ฤกษ์ประเสริฐกุล

14 613102240076 นายพุฒิพงศ์ เหล่าโสภาพันธ์

15 613102240077 นายวโรตม์ ไพศาลทรัพย์ผล

16 613102240078 นางสาววราภรณ์ ศรีสมใจ

17 613102240079 นายนครินทร์ ปัญญาใส

18 613102240080 นางสาววิราวรรณ วุฒิภาณุภาคย์

19 613102240081 นางสาวณิตาภรณ์ ปรีชากุล

20 613102240083 นายจิระ พุฒิพินิจศรีสกุล

21 613102240084 นายสมชาย ลายโถ

22 613102240086 นางสาวพรรณธิพา ใจประสงค์

23 613102240087 นายกัจจายนะ เกื้อการ

24 613102240088 นางสาวมณฑกานต์ ช่อวิเชียร

25 613102240089 นายณัฐกิตต์ิ หริวงศานุภาพ

26 613102240090 นางสาวศุภาภัทร ไพลด า

27 613102240091 นางสาวชญานิศ สมรูป

28 613102240093 นายนัฐพงษ์ เนินบก

29 613102240096 นายชวัลพัฒน์ จงศรีสวาท

30 613102240101 นางสาวลักขณา พรหมอารักษ์

31 613102240103 นายกฤตกร บุญบุตร

32 613102240104 นายวัชรพล เปียเนตร์

33 613102240106 นางสาวรัชชนันท์ ฐิตญาณพงศ์
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ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล

34 613102240107 นายชัฏชยุตม์ สุรพิทยานนท์

35 613102240108 นางสาวจุฑาธิป โรจนบัณฑิต

36 613102240109 นางสาวนริศรา เดชเลย์

37 613102240112 นางสาวปาริฉัตตก์ เสง่ียมงาม

38 613102240114 นางสาวภาวิณี เจริญสิทธิทรัพย์

39 613102240115 นายพงศธร ทรัพย์สมาน

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดทีี ่19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีเกียรตินิยมและยื่นคะแนนสอบ โครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 15 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ       - สกุล
1 613202240001 นางสาววรพนิต รุ่งสถิตย์ไพศาล

2 613202240002 นายปฏิภาณ เครือวาณิชกิจ

3 613202240003 นายฤทธิพร กุลนิธิวิโรจน์

4 613202240007 นายพศวีร์ จารุแสงวิทยา

5 613202240008 นางสาวฐิติรัตน์ พุทธิวงศาสุนทร

6 613202240009 นางสาวสิริมา ทองอมร

7 613202240010 นางสาวเกศรินทร์ ระวิงทอง

8 613202240011 นางสาวปัทมวรรณ รัตนโภคา

9 613202240012 นางสาวณัฐธยาน์ สุขดี

10 613202240013 นางสาววิภาวี จุฑาเจริญสุข

11 613202240014 นายปิยะพงษ์ ปวงจันทร์

12 613202240015 นายณัฐภัทร วรประเสริฐศิลป์

13 613202240016 นางสาววรพรรณ บัวจ ารัส

14 613202240017 นางสาวปรียาภรณ์ ช านาญชาติ

15 613202240018 นางสาวภณิตา จันเทพหฤทัย
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สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดทีี ่19 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป

กรณีเกียรตินิยมและยื่นคะแนนสอบ โครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จ านวน 16 คน

ล าดับ รหัสประจ าตัวสอบ            ชื่อ  - สกุล
1 613202240019 นางสาวเพชรรัตน์ สุดแสงเทียนชัย

2 613202240020 นางสาววิลาวัลย์ เจริญพรสัมฤทธิ์

3 613202240021 นายภาคภูมิ ไวทยวรรณ

4 613202240022 นางสาวสิริประภา ศรีธัญรัตน์

5 613202240023 นางสาวกุลฐิติกิจ แท่นค า

6 613202240024 นางสาวนันทิพร แซ่เจีย

7 613202240025 นางสาวขวัญธิดา กุ้งอุ่ย

8 613202240026 นางสาวชุติภา สอนเนย

9 613202240027 นางสาวธัญชณัท ธัญญ์ด ารงกุล

10 613202240028 นางสาววรคณางค์ อู่ตะเภา

11 613202240029 นายพุทธิพงค์ มีทอง

12 613202240030 นางสาวเกศกัลยรัชช์ มูลไชยสุข

13 613202240031 นางสาวชลิฏา จิระกาญจนากิจ

14 613202240032 นายธนะชัย จาตุรพิศานุกูล

15 613202240033 นางสาวสโรชา สุภาวิวัฒนกุล

16 613202240034 นางสาวนงลักษณ์ คงสินชัย

ประกาศผลการคัดเลือก

           คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ        

ภาคพิเศษ (Flexible MBA)  จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา คร้ังที ่3/2561 ในวันที ่9 สิงหาคม 2561

                    อนึ่ง  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของ

คณะบริหารธุรกิจและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน  ทัง้นี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้

ถือเป็นทีสุ่ด  ฉะนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสนใจติดตามและปฎิบัติตามกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะก าหนด

การสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด




