
            คณะบริหารธุรกิจ กําหนดให�สอบสัมภาษณ�โครงการ ภาคปกติ กรณีทุนส งเสริมประเภทที่ 2 และกรณีปกติ  ครั้งที่ 1/2558    
ในวันที่ 25 มีนาคม  2558  ให�ผู�เข�าเตรียมหลักฐานใบเสร็จชําระเงินแสดงต อเจ�าหน�าที่ และผู�เข�าสอบมาก อนเวลาสอบ 30 นาทีของแต ละช วงเวลา
ตามวันและเวลาสอบ ที่คณะบริหารธุรกิจ  ชั้น 8  อาคารบุญชนะ อัตถากร  ดังนี้

วันพุธที่ 25 มีนาคม  2558/ 10.00 - 12.00 น.         581802110001 - 581802110002
        581202110001 - 581202110030

วันพุธที่ 25 มีนาคม  2558/ 12.00 - 13.00 น.         581202110031 - 581202110036
วันพุธที่ 25 มีนาคม  2558/ 13.00 - 15.00 น.         581202110037 - 581202110048

        หมายเหตุ หลักฐานการสมัครสอบไม ถูกต�องครบถ�วนจะเป>นผลเสียกับผู�สมัครสอบ คณะกรรมการสอบขอสงวนสิทธิ์ที่ไม อนุญาตให�เข�าสอบ
ดังนั้น  ขอให�ผู�สมัครสอบที่ต�องเปลี่ยนใบสมัครสอบตามข�อ 1 และขาดหนังสือรับรอง นําส งเอกสารในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่คณะบริหารธุรกิจ
                       กรณีผู�สมัครสอบที่ระบุข�อมูลไม ครบถ�วน ให�พบเจ�าหน�าที่โครงการ ก อนเข�าสอบ เพื่อดําเนินการบันทึกข�อมูลให�เรียบร�อย

1.   กรณีผู�สมัครทาง Online และผู�สมัครกรณีทุน  ให�คุณดาวน�โหลดแบบฟอร�มใบสมัครสอบสัมภาษณ�ของคณะ
บริหารธุรกิจใหม  เนื่องจากคณะได�กําหนดรูปแบบที่ต�องการทราบข�อมูลไว� จากเว็ปไซด�ของสถาบันหรือที่ www.nidabussinesschool    

2.   กรณีผู�สมัครสอบขาดหลักฐานหรือกรอกใบสมัครไม สมบูรณ� ตามที่ระบุไว� มีรายละเอียด ดังนี้
           -  หนังสือรับรองต�องใช�แบบฟอร�มที่คณะบริหารธุรกิจกําหนดเท านั้น และผู�รับรองคุณต�องไม ใช บิดา มารดาหรือญาติ 
              และผู�รับรองต�องชื่อตรงกับที่ระบุไว�ในใบสมัครเท านั้น  สามารถดาวน�หนังสือรับรองจากเว็ปไซด�ข�างต�นได�
3.   กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� เช น ไม ระบุว าจบมัธยมตอนปลาย สาย (สาขา) อะไร หรือไม ระบุจบปริญญาชื่ออะไร สาขาไหน

ลําดับ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ -  นามสกุล เปลี่ยนใบสมัคร ขาดหลักฐาน / กรอกใบสมัครไม สมบูรณ�
1 581802110001 นางสาวสุริฉาย แซ เอียด √ ขาดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

รายฃื่อผู�สมัครสอบทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2

กําหนดการสอบสัมภาษณ� โครงการภาคปกติ ครั้งที่ 1/2558

วันและเวลาสอบ รหัสประจําตัวสอบ



2 581802110002 นางสาวธีรนุช  บุญรัตน� √ ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ

ลําดับ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ -  นามสกุล ผู�สมัคร Online ขาดหลักฐาน / กรอกใบสมัครไม สมบูรณ�
1 581202110001 นางสาวสุกานต�ภัคสินี สหธนนท� √ ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
2 581202110002 นางสาวจีราพร ไทยอุดมทรัพย� √* ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
3 581202110003 นายธันวา  ตั้งตระกูล √ ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
4 581202110004 นางสาววริษฐา เกรียงประภากิจ
5 581202110005 นางสาวนลินี สุวรรณรัตน� ขาดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
6 581202110006 นายอัจฉริยะ ฉิมพลี √ ขาดใบคะแนนเฉพาะ 1
7 581202110007 นายนัฐกร บุญฤทธิ์ภักดี √
8 581202110008 นายอนัษ ชัยวัฒนาธร กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 
9 581202110009 เรือโทณัฐกิต การสมวรรณ�
10 581202110010 นางสาวณัชวรรณ ทนหงษา √ ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
11 581202110011 นางสาวอารีรัตน� จงประสพทรัพย� √ ขาดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
12 581202110012 นางสาวพรรษมน อรรถศาสตร�ศรี
13 581202110013 นายทศรัตน� รังษีสุทธิรัตน� √
14 581202110014 นายคะนองศักดิ์ รองเดช √ ขาดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

ลําดับ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ -  นามสกุล ผู�สมัคร Online ขาดหลักฐาน / กรอกใบสมัครไม สมบูรณ�
15 581202110015 นางสาวรวิสรา วิสุทธ�อาภรณ� ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
16 581202110016 นางสาวธีริศรา คงอุดมทรัพย� √ ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
17 581202110017 นางสาวศดานันท� ถวิลพุทธิกุล
18 581202110018 นายอภิเจษฎ� เจษฎานนท� กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 
19 581202110019 นางสาวญาณินท� วนรังสิกุล
20 581202110020 นายปวริศ อิสสระทิพย� √ ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ

รายชื่อผู�สมัครสอบกรณีปกติ



21 581202110021 นางสาวกมลเมต จอกน�อย √ ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
22 581202110022 นายปวีณ โชคดี
23 581202110023 นายปานศิริ ศรัทธา
24 581202110024 นายบดินทร� พลซื่อ
25 581202110025 นางสาวกันต�ฤทัย รักอนันตชัย
26 581202110026 นางสาวเปรมวดี รัตนกุญชลี ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
27 581202110027 นางสาวปวรัตน� คล�ายอมร
28 581202110028 นางสาวณฐา นุกูลกิจ
29 581202110029 นางสาวพรชนก ศรวณีย�
30 581202110030 นางสาวณภัคพร รุ งเรืองประมง ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
31 581202110031 นายสิทธิพงศ� เลาหสุขไพศาล กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 
32 581202110032 นางสาวกชกร ศิริประกอบ กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 
33 581202110033 นางสาวปวันรัตน� จริยโกมล ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
34 581202110034 นางสาวธัญญรัศม� ธนภาคย�ประไพ กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 

ลําดับ รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ -  นามสกุล ผู�สมัคร Online ขาดหลักฐาน / กรอกใบสมัครไม สมบูรณ�
35 581202110035 นายศิวัช ทัฬหิกรณ� กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 
36 581202110036 นางสาวชนกสุดา พัวพันธ� ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ/กรอกใบสมัครไม สมบูรณ�
37 581202110037 นางสาวณัฏฐา ไพบูลย�ธนสาร
38 581202110038 นางสาวป]ทมา บุญเติม
39 581202110039 นางสาวจุณจิฬา ปะระมะ กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 
40 581202110040 นางสาวหทัยชนก นันทมงคลกุล กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 
41 581202110041 นายนพคุณ กตาธิกรณ� ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ/กรอกใบสมัครไม สมบูรณ�
42 581202110042 นางสาวธิติมา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 
43 581202110043 นายณฐพงษ� บํารุงชัยชนะ ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ
44 581202110044 นางสาวสิริกัญญา หวังธรรมสถิต ขาดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

ไม มีหลักฐานการสมัคร 



45 581202110045 นายณัฐวุฒิ ชอบแต ง
46 581202110046 นางสาวธัญญาลักษณ� เสริมศาสตร� ขาดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
47 581202110047 นางสาวภิรดี ศิริสุข หนังสือรับรองไม ถูกต�อง/กรอกใบสมัครไม สมบูรณ� 
48 581202110048 นางสาวศศิพิมพ� ยกส�าน ขาดหนังสือรับรอง 2 ฉบับ/กรอกใบสมัครไม สมบูรณ�


