
         
 

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 39/2563) 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

   
 

ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) นั้น 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา โปรแกรม 
Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์) โปรแกรม Young Executive MBA 
ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์ –  วันศุกร์) และโปรแกรม Young Executive MBA นอกเวลาราชการ 
(เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์)  

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลงทะเบียนและเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลาในการสอบโปรดตรวจสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศผลสอบสัมภาษณ ์วันพุธที ่23 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่เว็บไซต์ http://mba.kku.ac.th 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

          
(ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนคณบดี 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉบับท่ี 39/2563 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

     
โปรแกรม Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 
ล าดับ ชื่อ แผนการศึกษา โปรแกรม ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์* 

1 นาย จรัญญู ทองเอนก  แผน ก Executive MBA 09.00 - 09.15 น. 

2 นาง ภานิลลา ฮาวโคส  แผน ข Executive MBA 09.15 - 09.30 น. 

3 นางสาว โชติกา ผาระพรหม  แผน ข Executive MBA 09.30 - 09.45 น. 

4 นาย ภ้คธร แสงฮาด  แผน ข Executive MBA 09.45 - 10.00 น. 

5 นางสาว ภรณ์ศิริ โสมใจบุญ  แผน ข Executive MBA 10.00 - 10.15 น. 

6 นาย จตุพงศ์ บุนนาค  แผน ข Executive MBA 10.15 - 10.30 น. 

7 นางสาว พรพิมล ห้วยหงษ์ทอง  แผน ข Executive MBA 10.30 - 10.45 น. 

8 นางสาว นวพร ล าแพน  แผน ข Executive MBA 10.45 - 11.00 น. 

9 นาย ทักษ์ สืบสารคาม  แผน ข Executive MBA 11.00 - 11.15 น. 

10 นาย กิตติภพ โยธาขันธ์  แผน ข Executive MBA 11.15 - 11.30 น.  

11 นางสาว กรรณิการ์ สุวรณเสรี แผน ข Executive MBA 11.30 - 11.45 น.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     *ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

     

https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7884&sec=34&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7886&sec=34&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7888&sec=34&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7889&sec=34&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7890&sec=34&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7891&sec=34&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7893&sec=34&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7900&sec=34&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7904&sec=34&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7911&sec=34&location=KKU&atype=all


  

โปรแกรม Young Executive MBA นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 
ล าดับ ชื่อ แผนการศึกษา โปรแกรม ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์* 

1 นางสาว ชลธิชา วุฒิเสน แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 09.00 - 09.15 น. 

2 นางสาว เปรมริกา เทียมทะนง  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 09.15 - 09.30 น. 

3 นาย กันต์พงษ์ ธารฤทธิ์ทวีพร  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 09.15 - 09.30 น. 

4 นางสาว ปรัชญา คงโนนกอก  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 09.30 - 09.45 น. 

5 นางสาว ปนัดดา คงกุทอง  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 09.30 - 09.45 น. 

6 นาย พัชรพฤกษ์ เดชคง  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 09.45 - 10.00 น. 

7 นางสาว ชโลทร นันทิตระการ  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 09.45 - 10.00 น. 

8 นาย ชิษณุพงศ์ จันทร  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 10.00 - 10.15 น. 

9 นาย พีรพล ห้วยหงษ์ทอง  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 10.00 - 10.15 น. 

10 นางสาว อมรรัตน์ วันงามวิเศษ  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 10.15 - 10.30 น. 

11 นางสาว โฉมสุรางค์ เหล่าหมวด  แผน ก Young Executive MBA (ส.-อา.) 10.15 - 10.30 น. 

12 นาย ปิยะวัฒน์ อุดมเลิศปรีชา  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 10.30 - 10.45 น. 

13 นางสาว นลินนลันณ์ หันประดิษฐ์  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 10.30 - 10.45 น. 

14 นาย นายรัชภัฏ โชคบัณฑิต  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 10.45 - 11.00 น. 

15 นาย วิศิษศักดิ์ เอียการนา  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 10.45 - 11.00 น. 

16 นางสาว กัญญาณัฐ บัวชม  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 11.00 - 11.15 น. 

17 พ.ต.ท. กิตติชน สนิทเชื้อ  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 11.00 - 11.15 น. 

18 นาย อัครวัฒน์ จิตกตัญญูชัย  แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 11.15 - 11.30 น.  

19 นางสาว ชนิดาภา โพธิ์จันทร์ แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 11.15 - 11.30 น.  

20 นางสาว ชวาลา ผลสนอง แผน ข Young Executive MBA (ส.-อา.) 11.30 - 11.45 น.  

 
    

โปรแกรม Young Executive MBA ในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์) 
ล าดับ ชื่อ แผนการศึกษา โปรแกรม ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์* 

1 นางสาว มนัญชยา เถื่อนนาดี แผน ข Young Executive MBA (จ.-ศ.) 09.00 - 09.15 น. 

 
 

 
  

 
*ช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7882&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7883&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7885&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7887&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7892&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7894&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7895&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7896&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7897&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7898&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7899&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7901&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7903&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7905&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7906&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7907&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7908&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7909&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7910&sec=33&location=KKU&atype=all
https://mba.kku.ac.th/apply/admin_form_detail.php?appyear=2563&id=7910&sec=33&location=KKU&atype=all

