
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเขา้สอบสมัภาษณ์ผ่านระบบ Zoom  
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

ตามรายชื่อที่แนบ 
 

1. ขอเลือ่นการสอบสัมภาษณ์จากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการน าเสนอผ่านระบบ Zoom สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์

- เรียงความแสดงวัตถุประสงค์ในการเรียน ไม่เกนิ 500 ค า ซึ่งประกอบด้วย 

เป้าหมายในการเรียน และเหตุผลที่เลือกเรยีนในหลักสูตรนี้   

พร้อมนี้ได้แนบคู่มอืการใช้งาน ระบบ Zoom มาด้วยแลว้ 

รหัสส าหรับทดสอบการใช้งาน  Meeting ID : 985 7461 5752   Password : 511961 

 

ก าหนดทดสอบการใช้งานโปรแกรม Zoom ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ คอืวันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น.  

รหัสส าหรับสอบ Meeting ID : 937 6673 7191   Passcode: 125071 

 

หมายเหตุ : หากผู้สมัครมีปัญหาการเขา้ใช้งานระบบในวันสอบสัมภาษณ์ 

สามารถติดต่อได้ที่เบอร ์074-287858 

 

3. ประกาศรายชื่อผู้ผา่นสมัภาษณ์และมีสทิธิ์เขา้ศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 

ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 

 

4. เปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564  



คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 

1. ดาวน์โหลด โปรแกรม Zoom  ได้ที่  https://zoom.us/download 

 
2. ติดตั้งโปรแกรม ZoomInstaller.exe  รอจนติดตั้งโปรแกรมส าเร็จ 
3. ปรากฎหน้าต่าง Zoom Cloud Meeting    

 กด Join a Meeting 

 

 
 

4. กรอกข้อมูลดังน้ี  
- กรอก Meeting ID  หรือ Personal Name  
- Meeting ID : 985 7461 5752   Password : 511961 

ส าหรับวันทดสอบระบบ Zoom 25 ก.พ. 64 เวลา 11.00-12.00 น. 
 



 
Meeting ID : 985 7461 5752   Password : 511961  
ส าหรบัวนัสอบสมัภาษณ์ 28 ก.พ. 64 เวลา 09.00-16.00 น. 

- กรอก Screen Name คือ  เลขประจ าตัวสอบ 4 ตัวหลัง และตามด้วยชื่อของผู้สมัคร 
ตัวอย่างเช่น  : 2001_ภูดิศ 

  กด Join  
 

5. เปิดกล้องเพื่อน าเสนองาน   กด Join with Video   

 

 

 

6. แนะน าให้ทดสอบ  “Test speaker and microphone”  ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง 
 มีเสียงล าโพงดัง > กด Yes 

 
 
 

7. กด Join with Computer Audio  เพื่อเปิดใช้งาน
ไมโครโฟนและล าโพง 

 

เปิดกลอ้ง 

ไมเ่ปิดกลอ้ง 

พดูไมโครโฟน  ตอ้งมีเสยีงกลบัมา มีเสยีง

ที่พดูไปกลบั > กด Yes 



8. หน้าต่างเริ่มการน าเสนอ 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

9. แชร์ไฟล์แนะน าตัว ที่จะน าเสนอ ให้กดปุ่ม Share Screen แล้วจึงเลือกไฟล์ ที่จะแนะน าตัวเพิ่มเติม 
แล้วกดปุ่ม Share  

 
 

10. หลังจากจบการน าเสนอให้กดปุ่ม Stop Share ก็จะเป็นสิ้นสุดการน าเสนอของนักศึกษารายนั้นๆ 

 
 

11. หากผู้สมัครมีปัญหาการเข้าใชง้านระบบในวันสอบสัมภาษณ์สามารถติดต่อได้ท่ีเบอร์ 074-287858 ค่ะ 

หมายเลข ID 
โหมดแสดงภาพ 

ภาง 

แสดงเตม็จอ 

ภาง 

เปิด/ปิด กลอ้ง 

ภาง 

เปิด/ปิด ไมโครโฟน 

ภาง 

ผูเ้ขา้รว่มการ

สมัภาษณ ์

แชร ์ไฟลข์อ้มลูแนะน าตวั 

แชทพดูคยุ/สง่ไฟล ์

ภาง ออกจากการน าเสนอ 



 Graduate School

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล แผนกำรศึกษำ

1 6411001001 นางสาวญาณิกา ตระกูลก าจาย ข

2 6411001002 นางสาวอมราวดี เก้ือสงค์ ก แบบ ก2

3 6411001003 นางสาวณัฐวรา เซ็มแม้นหมัด ข

4 6411001004 นางสาวนัทธมน หงษ์ทอง ก แบบ ก2

5 6411001005 นางสาวกุลจิรา คณะภิกขุ ข

6 6411001007 นางสาววัลลภา จีนาวนิชย์ ข

7 6411001008 นางสาวอาณิมา สมัครกิจ ข

8 6411001009 นางสาวนภัสชล รัตนสิงห์ ข

9 6411001010 นางสาวบุษกร บรรจงรัตน์ ก แบบ ก2

10 6411001011 นางสาวปวีณ์กร สามารถ ก แบบ ก1

11 6411001012 นางสาวพรพรรณษา สุขรัตน์ ข

12 6411001013 นายสนธิพงษ์ จินนาคุณ ข

13 6411001014 นางสาวณัฐธิดา เกียรติสกุลเลิศ ข

14 6411001015 นางสาวณัชชา ใจตรง ข

15 6411001016 นายนัฐภัทร ถาวรธรรมรัตน์ ข

16 6411001017 นางสาวสาธิตา ประดิษฐอุกฤษฎ์ ข

17 6411001018 นางสาวอาทิตย์ยา อริญญาญ์วัฒน์ ข

18 6411001019 นายธนวัต ราฮิมมูลา ก แบบ ก2

19 6411001020 นางสาวชยาณิช สถินท์ ก แบบ ก2

20 6411001021 นางสาวอิชยากรณ์ กาญจนะ ข

21 6411001022 นายณัฐกร เจ้ยงาน ข

22 6411001023 นายปฏิพัทธ์ ปลอดทอง ก แบบ ก2

23 6411001024 นางสาวกัญญามณี ภู่เมธากุล ข

24 6411001025 นางสาวจรีรัตน์ ธีรวิศิษฏ์กุล ข

25 6411001026 นายคนินท์ น่วมทนงค์ ข

26 6411001027 นางสาวฟีรดาวซ์ ยูโซะ ก แบบ ก2

27 6411001028 นางสาวปณิชา เดชธนบดินท์ ก แบบ ก2

28 6411001029 นางสาวกัญญาณัฐ พันธนียะ ก แบบ ก2

29 6411001030 นางสาวปวันรัตน์ สุขสบาย ก แบบ ก2

30 6411001031 นางสาวธีราภรณ์ เกตุทอง ข

31 6411001032 นางสาวภัทรวดี หิรัญวงศกร ข

32 6411001033 นายธนภัทร กีรติธราธร ข

33 6411001034 นางสาวสมหวัง รักนุ้ย ข

34 6411001035 นายธนภัทร รัตนสมัย ก แบบ ก2

35 6411001036 นางสาวกัตติกาญจน์ คชรัตน์ ข

36 6411001037 นายชวภณ เทพมณี ข

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564
ระดับปริญญำโท สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ เสำร์-อำทิตย์
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37 6411001038 นางสาวอภิสรา จงวิไลเกษม ข

38 6411001039 นายวิศรุต จันทร์สุวรรณ ก แบบ ก2

39 6411001040 นางสาวอมรรัตน์ เจนศิริเจริญวงศ์ ก แบบ ก1

40 6411001041 นางสาววนัชพร แซ่หลี ก แบบ ก2

41 6411001042 นางสาวปาณิศา โพธิสิกร ก แบบ ก2

42 6411001043 นางสาวอรณิช ทรัพย์มณี ก แบบ ก2

43 6411001044 นายเจนสมุทร ขุนสมุทร ก แบบ ก1

44 6411001045 นางสาวภรัณญา เหมาะเจริญ ข

45 6411001047 นางสาวสมฤทัย พรหมปลอด ก แบบ ก2

46 6411001048 นางสาวสุทธิดา ยามา ข

47 6411001049 นางสาวสุพิชญา ประทุมพร ก แบบ ก2

48 6411001050 นางสาวอภิสรา คงแก้ว ข

49 6411001052 นายนวฤทธ์ิ เมืองศรีนุ่น ก แบบ ก2

50 6411001053 นายANUCHIT BUTSARA ก แบบ ก2

51 6411001051 นางสาวพัชรพร กู้สกุล ข

52 6411001054 นายวริศ กิจชาญวิทย์ ก แบบ ก2

53 6411001055 นางสาวขวัญหทัย เพ็งพูน ข

54 6411001056 นางสาวจิระนันท์ อ่อนทอง ข

55 6411001057 นายชุณห์ อินทมาโน ก แบบ ก2

56 6411001058 นายภัทระ ล่ิมกาญจนา ข

57 6411001059 นายชนาวุฒิ สามเอียด ข

58 6411001060 นางสาวณัฐธยาน์ กิมาคม ข

59 6411001062 นางสาวอาทิตยา คงเมือง ข

60 6411001063 นายชีวธันย์ มณีมัย ข

61 6411001064 นางสาวนภสร เพชรประดับ ก แบบ ก2

62 6411001065 นางสาวอุไหมรี หวังน๊ะ ก แบบ ก1

63 6411001066 นางสาวมาริสา เศรษฐธารา ก แบบ ก2

64 6411001067 นางสาวสุดารัตน์ กาหยี ก แบบ ก2

65 6411001068 นางสาวสายฝน เพชรแก้ว ก แบบ ก2

66 6411001069 นางสาวนันทกาญจน์ เรืองรอง ก แบบ ก2

67 6411001070 นางสาวชุติกาญจน์ จินดามณีพล ข

68 6411001071 นางสาวจิรารัตน์ ไชยสาลี ข

69 6411001072 นางสาวนุชวรา มะเกะ ก แบบ ก2

70 6411001073 นางสาวอภิวรรณ ใจสว่าง ข

71 6411001074 นางสาวฐิรดา กาลสงค์ ก แบบ ก2

72 6411001075 นางสาวณิชากร บัวทรัพย์ ก แบบ ก2 Page 2 of 3
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73 6411001076 นายวิทวัส เดชาพันธ์ุกุล ก แบบ ก2

74 6411001077 นางสาวณัฐปภัสร์ กุลางกูร ข

75 6411001078 นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดจิตร ข

76 6411001079 นายฐาปนพงศ์ มีแก้ว ข

77 6411001080 นายพิจักษณ์ วรรณประดิษฐ์ ก แบบ ก2

78 6411001081 นายวศิรักษ์ ทองรักจันทร์ ก แบบ ก2

79 6411001082 นายจิรภัทร บุญญรัตน์ ข

80 6411001083 นางสาววรลักษณ์ ระวังภัย ข

81 6411001084 นายไชยวัฒน์ วัฒนะธีระภาพวงศ์ ข

82 6411001085 นางสาวบงกช ศิริวัฒน์ ข

83 6411001086 นายภูดิศ โชติพฤกษ์ ก แบบ ก2

84 6411001087 นายกฤดิ วรรณไชย ก แบบ ก2
85 6411001088 นางสาวบีบีมารีนา อะลาม ข
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