621/2563
ประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
เรือ่ ง ผลกำรทดสอบเข้ำศึกษำระดับปริญญำโทคณะบริหำรธุรกิจ
โครงกำรปริญญำโททำงบริหำรธุรกิจภำคพิเศษ (Flexible MBA)
ครัง้ ที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2564
---------------------------------ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ดาเนินการทดสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาให้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ (Flexible MBA) รุน่ ที่ 41 ครัง้ ที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 นั้น
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอประกาศผลการทดสอบของผู้สมัครสอบเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Flexible MBA) จานวน 64 คน ดังนี้
ลำดับ รหัสประจำตัวสอบข้อเขียน
1
641102240001
2
641102240002
3
641102240003
4
641102240004
5
641102240005
6
641102240007
7
641102240008
8
641102240009
9
641102240010
10
641102240011
11
641102240012
12
641102240013
13
641102240014
14
641102240015
15
641102240016

ชื่อ - สกุล
นางสาวกีรติปกร สิงห์กุม
นางสาวมินท์ฐิตา โชคสถิตย์วรกิจ
นางสาวมนัสวินี จิรพิพฒ
ั น์
นางสาวประทุมเทพ กาแพงทิพย์
นางสาวกันห์กมล สนจีน
นางสาวปิยากร วิชัยสุนทร
นายอัครินทร์ ไทรแก้ว
นางสาวสุภานันท์ วงศ์ชมภู
นายสุทธิชัย ชนะโยธา
นายณัฐนันท์ ทองแป้น
นางสาววัชรมน บุญชูมณี
นายศาศวัต จงดี
นางสาวอภิญญา กุลบุตร
นายธรรมสรณ์ นิลไทร
นางสาวน้าพลอย ร่มแก้ว

คะแนนสอบ
455
**
455
495
X
**
**
**
X
X
**
X
X
463
**
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ลำดับ รหัสประจำตัวสอบข้อเขียน
16
641102240017
17
641102240018
18
641102240019
19
641102240020
20
641102240021
21
641102240022
22
641102240023
23
641102240024
24
641102240025
25
641102240026
26
641102240027
27
641102240028
28
641102240029
29
641102240030
30
641102240031
31
641102240032
32
641102240033
33
641102240034
34
641102240035
35
641102240036
36
641102240037
37
641102240038
38
641102240039
39
641102240040
40
641102240041
41
641102240042
42
641102240043
43
641102240044
44
641102240045
45
641102240046
46
641102240047
47
641102240048
48
641102240049
49
641102240050
50
641102240051

ชื่อ - สกุล
นายณัฏฐพงษ์ เนติธรรมกุล
นายประภากร แก้วสมนึก
นายจตุวทิ ย์ คงหนู
นายณัฐดนัย กิจติวรานนท์
นางสาวพิมพ์นภา จั่นหนู
นางสาวพรวิภา สุขประเสริฐ
นายธีรพงศ์ คงภูมิ
นางสาวชนาวรรณ เชื้อทอง
นายณัฐพงศ์ เพ็งประเสริฐ
นายประภวิษณุ์ บาเพ็ญสิน
ร้อยเอกหญิงศกุนตลา มุขหริวฒ
ั นานนท์
นายสิรภพ ชูประยูร
นางสาวพรนัชชา เพ็ชรศรีอุดม
นางสาวสุพชิ ญาณ์ ธนพลอยพงศ์
นางสาวกนิษฐา ลัทธปรีชา
นายอิงครัต กาญจนกุล
นายวิชชากร กันทรัญ
นางสาวศิริภรณ์ กลั่นมั่น
นางสาวธิดารัตน์ ดอกอินทร์
นางสาวพรนภา ไม้แก้ว
นางสาวกรกนก โพธิส์ ุข
นางสาวจุติมา นพวิจิตร์
นางสาวณัฎฐา เกิดโพธิค์ า
นายวิรัล ภคจารุกิตติ์
นายอรรถสิทธิ์ เหล่ามิตรอนันต์
นางสาววรรณะระตี ไกยชาติ
นางสาวปิยพร วรวุฒิวทิ ยานันท์
นางสาวฐานิตา ธรรมรัตน์ธารา
นายสุพศิน เข็มทอง
นางสาวธนธรณ์ วังมะนาว
นายพชร บัวน่วม
นางสาวณัฐพร เปรุณาวิน
นายเกียรติศักดิ์ โสรถาวร
นางสาวนาถนพคุณ คุ้มครองญาติ
นางสาวธนาภรณ์ พฤษธิสาริกร

คะแนนสอบ
591
**
543
679
495
**
**
**
**
**
495
431
487
**
455
471
**
**
487
471
487
511
439
**
447
X
455
471
**
**
607
**
X
X
**
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ลำดับ รหัสประจำตัวสอบข้อเขียน
51
641102240052
52
641102240053
53
641102240054
54
641102240055
55
641102240056
56
641102240057
57
641102240058
58
641102240059
59
641102240060
60
641102240061
61
641102240062
62
641102240063
63
641102240064
64
641102240065

ชื่อ สกุล
นายศุภรัตน์ ดีเลิศ
นางสาวดาราวรรณ มุสิกพันธุ์
นางสาวภัณฑลักษณ์ อิสระเศรษฐพงศ์
นายธีรพงษ์ มิตราเวคิน
นายศิวภัช เดชศิริ
นายพีรภัค สิมะรัตนมงคล
นางสาวกชกร ศรียรรยงค์
นายสัภยา แช่มทิม
นางสาวจังคนิภา บุตโรบล
นางสาวสุธาสินี ยอดสวาท
นางสาวชนัญญา สุวรรณศร
นางสาวนลิน ชื่นบุญชม
นางสาวดลพร มุทะธากุล
นางสาวพรรัก พรแก้ว

คะแนนสอบ
**
**
**
**
583
471
**
**
487
455
471
495
**
**

หมายเหตุ : 1. เครือ่ งหมาย X ในประกาศผลการทดสอบหมายถึง ผู้ที่สมัครสอบแต่ไม่ได้เข้าสอบ
2. ขอให้นักศึกษาที่มีเครือ่ งหมาย ** ติดต่อกลับคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากเอกสารประกอบ
การสมัครยังไม่ครบ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หากพ้นกาหนดคณะบริหารธุรกิจขอตัดสิทธิ
ทุกอย่างในการเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้
สอบถามและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง e-mail: thonthun.kar@nida.ac.th หรือโทร 02-7273936
3. ผู้มีรายชื่อข้างต้นท่านใดที่มีผลคะแนนสอบตั้งแต่ 500 ขึ้นไปที่ยงั ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ใบรับรอง
ผู้สมัครสอบ, สาเนาปริญญาบัตร ฯลฯ ให้นาส่งทางอีเมลล์ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563
4. ผู้ที่มีคะแนนสอบตั้งแต่ 500 ขึ้นไปที่สมัครสอบทาง Online กรุณา download ใบสมัครสอบ
คัดเลือกและกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน และส่งทางอีเมลล์ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563
5. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คณะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับใบคะแนนหรือรูปแบบ
การสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์อีกครัง้ ในวันที่
6 มกราคม 2564
กำรสอบสัมภำษณ์
ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นที่มีผลคะแนนสอบตั้งแต่ 500 ขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครัง้ ที่สมัคร
สอบข้อเขียนเท่านั้น โดยไม่ต้องสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ ได้ตามวันเวลาที่ระบุในประกาศ
สถานที่สอบสัมภาษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ จะประกาศวัน / เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564
ที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ http://mba.nida.ac.th
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คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่
14 - 15 มกรำคม 2564
ประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ (Flexible MBA) จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา (ผลการสอบสัมภาษณ์) ครัง้ ที่ 1/2564
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
อนึ่ง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของ
คณะบริหารธุรกิจและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทั้งนี้ ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ให้ถือเป็นที่สุด ฉะนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสนใจติดตามและปฏิบัติตามกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะ
กาหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด
หมำยเหตุ : สถาบันสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนกาหนดการรับนักศึกษา / วันสอบสัมภาษณ์ /
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

