
 
 
 
      
     

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญ  

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2 ครั้งที ่2/2565 และได้พ้นกำหนดการรับสมัครไปแล้วนั้น  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร์ ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค โดยพิจารณาให้จัดการสอบทุกกรณีด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพ่ือให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อ
ต่อไปนี้เข้าสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ตามลิงค์ท้าย
ประกาศนี้ หากผู้สมัครท่านใดไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว โดยมิได้
แจ้งเหตุผลให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  
รายงานตัว เวลา 12.30-12.50 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

 

1. กรณีปกต ิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ที ่       รหัสผู้สมัคร            ชื่อ-สกุล                   เอกสารที่ต้องส่งเพ่ิม* 
 1     65220111001 น.ส.กมลวรรณ  ชัยสกลุ* Statement Of Purpose 
 2     65220111002 น.ส.ณัฐฐาภรณ์  หวังแจ่ม* Transcript 
3     65220111003 น.ส.ชนม์ชนก  เม่งช่วย - 
4     65220111004 นายปฏิภาณ  กิตตเิกียรติศักดิ ์ - 
5     65220111005 น.ส.พิชญาภรณ์ ภัทรสิทธ์ิเจริญ* Statement Of Purpose 
6     65220111006 น.ส.วิภาพร  พรมสำลี* Statement Of Purpose 

 

2. กรณีปกติ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
 ที ่       รหัสผู้สมัคร            ชื่อ-สกุล                   เอกสารที่ต้องส่งเพ่ิม* 
 1     65220112001 นายธนดล  สรรพเลิศ* Statement Of Purpose 

 

3. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ที ่        รหัสผู้สมัคร           ชื่อ-สกุล                  เอกสารที่ต้องส่งเพ่ิม* 
 1     65260111001 น.ส.นวพร  มนตร ี - 
 2     65260111002 นายภัทรพล  ทองศรี* หนังสือรับรองผูส้มัคร 2 ฉบับ 
 3     65260111003 นายฤทธิ์ชัย  สำราญสุข* ใบสมัคร/หนังสือรบัรองผูส้มัคร 3 ฉบับ/ Statement Of Purpose 
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4. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาล
ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน 

 ที ่        รหัสผู้สมัคร           ชื่อ-สกุล                  เอกสารที่ต้องส่งเพ่ิม* 
 1     65260115001 น.ส.ธณัฐดา  ศรีบุตตะ* ใบสมัคร/หนังสือรบัรองผูส้มัคร 3 ฉบับ/ Statement  

Of Purpose 
 

5. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 ที ่        รหัสผู้สมัคร           ชื่อ-สกุล                  เอกสารที่ต้องส่งเพ่ิม* 
 1     65280111001 น.ส.เกศินี  พึ่งพบ - 
 2     65280111002 น.ส.ณัฐชยา  จันทร์พุม่ - 
 3     65280111003 น.ส.ปนัดดา  จันทิม* หนังสือรับรองผูส้มัคร 3 ฉบับ 
 4     65280111004 น.ส.กัลทิมา  จ่ายเพ็ง* เอกสารสมัครทุกรายการ 
 5     65280111005 น.ส.ทอภัค  แคว้นคอนฉิม - 

 

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังล่าวข้างต้น รายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดวันและ
เวลา ตามประกาศนี้  
 
                 ประกาศ ณ   วันที่        พฤษภาคม  พ.ศ.2565 
 

                                                                                                    
 
 

           
               (รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ  สาคริก) 
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  

1) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนรายวิชาระหว่างวันที่       
20 - 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 

2) สำหรับผู้สมัครที่ต้องส่งเอกสารเพิ่ม ขอให้ส่งเอกสารมายัง LINE ID: nampiriya ภายใน
วันอาทิตยท์ี่ 22 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

3) ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Teams ลงใน
โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ค หรือแท็บเล็ตของท่านก่อนการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที ่เว็บไซต์ https://www.microsoft.com/th-
th/microsoft-teams/download-app (หรือท่านสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวผ่าน 
web browser ไดต้ามภาพท้ายประกาศ) 
 

https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-teams/download-app
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4) เข้าร่วมสัมภาษณ์ท่ี 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3avYbEQ8uvZBdEUJdTzKYtRG97HijEzQerG_cGkmIHXeo1%40t
hread.tacv2/1652252355353?context=%7b%22Tid%22%3a%22db5de
f6b-8fd8-4a3e-91dc-
8db2501a6822%22%2c%22Oid%22%3a%22a367d415-55da-48b8-
b069-4cef0f9d0096%22%7d โดยตั้งชื่อในการเข้าร่วมเป็นชื่อและนามสกุลจริง 

5) หากผู ้มีสิทธิ ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ นางพิริยา วชิรานุภาพ Line ID: nampiriya หรือโทร 
083-0118990 

 
 
 
 

กรณีใช้ Microsoft Teams ผ่าน web browser 

 




