
   คณะบริหารธุรกิจกําหนดให�มีการสอบสัมภาษณ�  ในวันที่ 23 สิงหาคม  2560  เวลา 10.30 - 14.00 น. ให�ผู�เข�าสอบ
นําใบเสร็จชําระเงินยื่นแสดงหลักฐานลงทะเบียนก3อนเวลาเข�าสอบของแต3ละช3วงเวลาประมาณ  30  นาที

      สถานที่สอบสัมภาษณ�  อาคารบุญชนะ อัตถากร  ชั้น 8 
      วันและเวลาสอบสัมภาษณ�

วันพุธที่ 23  สิงหาคม  2560            กรณี  ทุนส3งเสริมประเภทที่ 2
เวลา 10.30 - 12.00 น.         603802110001 - 603802110007

          กรณีปกติ
        603202110001 - 603202110025

วันพุธที่ 23  สิงหาคม  2560         กรณีปกติ
เวลา 12.30 - 14.00 น.         603202110026 - 603202110042

             ผู�สมัครสอบสัมภาษณ�ตามกรณีข�อ 1, 2  ให�ดําเนินการก(อนเวลาเข�าสอบ  30 นาที 
     1.    ผู�ที่สมัครทาง Online  ทั้งกรณีปกติและกรณีทุนส3งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2  คณะบริหารธุรกิจ ขอความ

ร3วมมือท3านเขียนใบสมัครสอบสัมภาษณ�ใหม3 เปAนแบบฟอร�มของคณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงท3านสามารถ ดาวน�โหลด จากเว็ปไซต� 
 http://www.nidabusinesschool.com   ยื่นให�เจ�าหน�าที่คณะบริหารธุรกิจ ก3อนเวลาเข�าสอบ

    2.   ขาดหลักฐานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี   ขาดหนังสือรับรอง  (ผู�รับรองต�องไม3ใช3บิดามารดา ญาติ พี่น�อง    
เพื่อน)  หรือกรณีท3านกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ�ไม3สมบูรณ�  เช3น  ข�อ 5   ไม3ระบุการศึกษาระดับมัธยมปลาย  จบสายอะไร  
ระดับคะแนนที่จบ   ข�อ 11  ไม3ระบุชื่อผู�รับรอง

กรณีทุนส(งเสริมการศึกษาประเภทที่  2

ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ กรณี ข�อ 1
1 603802110001   นางสาวญาศิกาญจน� เสริมพงศ�
2 603802110002   นางสาววรรณพร แสงบัว
3 603802110003   นางสาวนันทนา จันทศิลา
4 603802110004   นายนาถมิตร สําราญรัตน� ใบสมัคร
5 603802110005   นางสาวกฤติยา พรหมศิลปY
6 603802110006   นายณัฐนนท� โสภณสุขสถิตย�
7 603802110007   นางสาวนิลาวรรณ ศรีอุทัย                     ขาดหนังสือรับรอง

เลขประจําตัวสอบวัน/เวลา

กําหนดการสอบสัมภาษณ�คณะบริหารธุรกิจ 

กรณี ข�อ 2

เอกสารครบถ�วน

ชื่อ -  นามสกุล

เอกสารครบถ�วน

เอกสารครบถ�วน
เอกสารครบถ�วน
เอกสารครบถ�วน

ขาดหนังสือรับรอง



รายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ� กรณีปกติ

ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ กรณี ข�อ 1
1 603202110001   ���ก���� 	
����������
2 603202110002   ������ก� ������� ใบสมัคร
3 603202110003   �������	�� �������ก��� ใบสมัคร
4 603202110004   ������ก�

� �� ���!
 ใบสมัคร
5 603202110005   ����"�� 	��#��ก��$��%��� ใบสมัคร
6 603202110006   ������ก������ 	ก&�	'����
7 603202110007   �������(�
�� ���(��) ใบสมัคร
8 603202110008   ������ ��
*��
9 603202110009   ��������(ก�#�� +ก�� � ใบสมัคร
10 603202110010   ���!����,�� 	ก�����-ก ใบสมัคร
11 603202110011   ��������!
����� 	���(��� ใบสมัคร
12 603202110012   ������.��� .�#ก������
13 603202110013   ��������!
����� '�����
'/ ใบสมัคร
14 603202110014   ������������ ��ก0��� ใบสมัคร
15 603202110015   ������������$ '1��	'23� ใบสมัคร
16 603202110016   ����������� 
�4������� ใบสมัคร
17 603202110017   ����
.����
 ก
��ก��
18 603202110018   ������������� ��0�����##��50�$ ใบสมัคร
19 603202110019   ��������(������� *ก6���,� ใบสมัคร
20 603202110020   ��������0� 	
�4�������� ใบสมัคร
21 603202110021   ������
 .�#5��*ก6� ใบสมัคร
22 603202110022   �����ก� �6�����5� ใบสมัคร
23 603202110023   ������0�������� �7�	������0� ใบสมัคร
24 603202110024   ���������#� �
�������&� ใบสมัคร
25 603202110025   �������
 ����������
26 603202110026   �����(�
 �������ก�����&�
27 603202110027   ���	��� ����	��#
28 603202110028   ���0��0��� �8 �*�6�

ขาดคะแนนอังกฤษ/ หนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

ขาดหนังสือรับรอง
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เอกสารครบถ�วน

  ขาดคะแนนอังกฤษ  
ขาดคะแนนอังกฤษ 

ขาดหนังสือรับรอง

กรณี ข�อ 2

ขาดหนังสือรับรอง

ชื่อ -  นามสกุล

 ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

ไม3กรอกข�อมูลมัธยม, ไม3ระบุข�อ 11 /หนังสือรับรอง

เอกสารครบถ�วน
ขาดหนังสือรับรอง

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง

เอกสารครบถ�วน

ขาดคะแนนอังกฤษ /หนังสือรับรอง

ขาดคะแนนอังกฤษ   ขาดหนังสือรับรอง
ขาดคะแนนอังกฤษ   ขาดหนังสือรับรอง

ขาดหนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

กรอกใบสมัครไม3สมบูรณ� /หนังสือรับรอง

ไม3กรอกข�อมูลระดับมัธยม

เอกสารครบถ�วน
เอกสารครบถ�วน

เอกสารครบถ�วน

ผลการศึกษาปริญญาตรี/หนังสือรับรอง
ขาดหนังสือรับรอง



รายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ� กรณีปกติ

ลําดับที่ รหัสประจําตัวสอบ กรณี ข�อ 1
29 603202110029   �������
�
5���� %9&������,��
30 603202110030   ������ ก�����)ก7

31 603202110031   �������
 �����)���
32 603202110032   ������������ �����.7
��ก�

33 603202110033   ���':�(�� 	��8������ก�
34 603202110034   ���������������ก&� "50��� ใบสมัคร
35 603202110035   ����(�� *�����ก��$��50�$ ใบสมัคร
36 603202110036   ������
 �
�.������
37 603202110037   �����������5�� 	�����������
38 603202110038   ���ก���� ����ก���.7
��
39 603202110039   ������ก������ ���)%���
40 603202110040   �����#��5�� ��,����	ก&�
41 603202110041   ��������5�� ���;���������
42 603202110042   �����5� 	�8��ก7

43 603202110043   ����0��� �������

หนังสือรับรอง ไม3กรอกข�อมูล ข�อ 11/ระดับมัธยม
เอกสารครบถ�วน

ขาดหนังสือรับรอง /ข�อมูลระดับมัธยม

กรณี ข�อ 2

ขาดหลักฐานการสมัครสอบทุกอย3าง
ขาดหนังสือรับรอง ไม3กรอกข�อมูล ข�อ 5,  11
ขาดหนังสือรับรอง ไม3กรอกข�อมูล ข�อ 5, 11
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ชื่อ -  นามสกุล

เอกสารครบถ�วน
เอกสารครบถ�วน
เอกสารครบถ�วน

ขาดหนังสือรับรอง 
เอกสารครบถ�วน

ขาดหลักฐานการสมัครสอบทุกอย3าง
เอกสารครบถ�วน
เอกสารครบถ�วน
เอกสารครบถ�วน


