ประกาศคณะบริหารธุรกิจ
เรื่อง วัน / เวลา และสถานทีส่ อบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเพือ่ เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
ทางบริหารธุรกิจภาคพิเศษ (Flexible MBA) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
-----------------------คณะบริหารธุรกิจ ได้กาหนด วัน / เวลา และสถานทีใ่ นการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
วันสอบสัมภาษณ์
: วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
เวลาสอบสัมภาษณ์
รอบเช้า เริ่มสอบเวลา 10.00 น.
รอบบ่าย เริ่มสอบเวลา 12.00 น.
สถานทีส่ อบสัมภาษณ์
: อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 10
**กรณีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทยี่ ังไม่ได้ส่งเอกสารและใบสมัครให้กรอกใบสมัครและนาเอกสารมาส่งในวันสัมภาษณ์
ให้มาก่อนเวลากาหนด 30 นาที เพือ่ ลงทะเบียนทีค่ ณะบริหารธุรกิจ และเตรียมใบเสร็จรับเงินมาด้วย และ
มาสายไม่เกิน 30 นาทีของแต่ละรอบเวลานั้น**
**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กรณีเกียรตินิยม ให้มาก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง เพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ
ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์**
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
กรณีสมัครสอบข้อเขียนโครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จานวน 35 คน
ลาดับ
รหัสประจาตัวสอบ
ชื่อ
1
611102240006
นายเพิม่ พงษ์
2
611102240008
นางสาวอัจจิมา
3
611102240009
นางสาวนริศรา
4
611102240010
นางสาวธนัชพร
5
611102240011
นางสาวมานิตา
6
611102240012
นางสาวชนิศา
7
611102240014
นางสาววรรัตน์

สกุล
เหมวราพรชัย
โป๊ะเงิน
พรหมรักษ์
หอมฟุง้
ยอดวัน
บุณยะวุฒกุล
จาดพุม่

ลาดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

รหัสประจาตัวสอบ
611102240015
611102240017
611102240018
611102240019
611102240021
611102240022
611102240023
611102240025
611102240026
611102240028
611102240029
611102240031
611102240032
611102240034
611102240036
611102240038
611102240039
611102240040
611102240041
611102240042
611102240043
611102240044
611102240046
611102240047
611102240048
611102240052
611102240054
611102240055

ชื่อ นางสาวสุปรียา
นางสาวปิยะนุช
นายพุฒิพงศ์
นายศรัณย์
นางสาวจินตนา
นายณกรณ์
นางสาวกณวิสาภ์
นางสาวสินีนาถ
นายณัฐวัฒน์
นางสาวเนตรนภา
นางสาวณัฐกมล
นายชนุตม์
นางสาวชิตชยา
นางสาวกมลวรรณ
นางสาวภัทรา
นายเจริญทรัพย์
นายสามารถ
นางสาวกิตติพร
นางสาวพรพรรณ
นายนพรุจ
นายธารง
นายวุฒินันท์
นางสาวสุวพัชร
นางสาวษิรดา
นายนันทศักดิ์
นางสาวศิริรัตน์
นายพีรณัฐ
นายนัฐพันธ์

สกุล
ฉลาดดี
อังสนั่น
เจริญวานิช
ปุรณะชัยคีรี
คาน้อย
กล่อมใจ
รุ่งกลิ่น
ศรีวราสาสน์
กลการวิทย์
เพียจาปา
รัตนเทศ
ยี่กะแพทย์
อินทชิต
ติ้นสกุล
อัสสกาญจน์
งอยจันทร์ศรี
โสมขันเงิน
พิมพ์จักร
ชูโชติ
กุลประเสริฐรัตน์
จันทร์สว่าง
ศิลปนครฤทธิ์
พัชรเสถียรวงศ์
แสงค้อม
สุนทรศารทูล
กลิ่นศรีสุข
กุลสุรกิจ
นีละไพจิตร์

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
กรณีเกียรตินิยมและยื่นคะแนนสอบ โครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) จานวน 31 คน
ลาดับ
รหัสประจาตัวสอบ
ชื่อ สกุล
1
611202240001
นายชินะ
ปิน่ ทองคา
2
611202240002
นางสาวธัญลักษณ์
ทองสิงห์
3
611202240003
นางสาววิมลรัตน์
สุวรรณรัตน์
4
611202240004
นายกรธวัช
โพธิเ์ ย็นญาติ
5
611202240005
นายพชร
สันติสถาวร
6
611202240006
นางสาวพงษ์นภา
ภิรักจรรยากุล
7
611202240007
นางสาวอลินนันท์
กฤตภัคฐพัชร์
8
611202240008
นางสาวกชพร
วิสุทธิรัตนกุล
9
611202240009
นางสาวฐิตาพร
พูลผลอานวย
10
611202240011
นางสาวโสภิตา
ปานดา
11
611202240012
นางสาวอรรัฏฐ์
งามเจริญ
12
611202240013
นางสาวภัทรานิษฐ์
ถิรวุฒิสกุล
13
611202240014
นางสาววิมลิน
จิรสิทธิ์
14
611202240015
นางสาวเกศศิรินทร์
ศิริขันธ์
15
611202240016
นางสาวนริษรา
ถิระรวิสิทธิ์
ไวทยวรรณ
16
611202240017
นายภาคภูมิ
จุลโนนยาง
17
611202240018
นางสาวแพรวพรรณ
เนตรนาค
18
611202240019
นายสรเสกข์
ตันติพงษ์
19
611202240020
นายเจริญชัย
20
21
22
23
24
25
26
27
28

611202240021
611202240022
611202240023
611202240024
611202240025
611202240026
611202240027
611202240028
611202240029

นายปฏิภาณ
นายธงษัษฐี
นายชาคริต
นายสิริโชค
นางสาวทัศน์ธิดา
นางสาวขวัญชนก
นางสาวธัญสินี
นายพีระ
นางสาวนภัสกร

เครือวาณิชกิจ
สัตตบุศย์
วรพงษ์
บ่อเกิด
นิลสนธิ
บูรณ์โภคา
วัฒนวิทย์
จันทรสมจินต์
พิมุ

ลาดับ
29
30
31

รหัสประจาตัวสอบ
611202240030
611202240031
611202240032

ชื่อ นางสาวณัฐวรา
นางสาวธนวรรณ
นางสาวนฐพร

สกุล
พันทา
พิบูลทิพย์
ไกรกลิ่น

ประกาศผลการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ (Flexible MBA) จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
อนึ่ง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ของ
คณะบริหารธุรกิจและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบัน ทัง้ นี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้
ถือเป็นทีส่ ุด ฉะนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสนใจติดตามและปฎิบัติตามกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะกาหนด
การสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ (Flexible MBA) มีทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่นักศึกษา โดยผู้สมัครคัดเลือกทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปสามารถยื่นขอรับทุนได้ในวันสอบสัมภาษณ์ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามประกาศเรื่องทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

