ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561
(รอบ 2)
---------------------------------------------------------------ตามที่มีประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เรื่ อง ขยายเวลาการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาองค์การ และ หลักศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษา ประจา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 นั้น
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ดาเนินการประชุมพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์
เข้าสัมภาษณ์ กาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ดังต่อไปนี้
1. รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
- ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
2. ผูท้ ี่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ภายหลังไม่ได้
3. ผูท้ ี่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาองค์การ ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อ
รับการสอบสัมภาษณ์ ในวัน เสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 09.00 น ณ ห้องประเสริ ฐเสวนา อาคารสานักบริ หารจรู ญ-หทัย
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ระดับปริญญาโท หลักศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการ
สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึง 09.00 น ณ ห้องประเสริ ฐเสวนา อาคารสานักบริ หารจรู ญ -หทัย ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
4. ผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ตอ้ งแต่งกายสุภาพเรี ยบร้อยตามประเพณี นิยมและเหมาะสมกับการสอบ ผูช้ ายใส่ เสื้ อเชิ้ต (ห้ามใส่ เสื้ อยืด)
กางเกงขายาว สี และแบบสุ ภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ ้มส้น ผูห้ ญิงใส่ เสื้ อมีแขน สวมกระโปรงที่ไม่ส้ นั เกิ นไป หรื อสวม
กางเกงขายาว สี และแบบสุ ภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ กางเกงรัดรู ป) สวมรองเท้าหุ ้มส้นปิ ดนิ้ วเท้า (ห้ามสวมชุ ดวอร์ ม
หรื อชุดกีฬา) ผูท้ ี่แต่งกายไม่สุภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
5. เอกสารที่ ตอ้ งนามาในวันสอบสัมภาษณ์ คือ บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการ โดยต้องมีรูป
ผูส้ มัครและเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏอยูใ่ นบัตรนั้นและต้องเป็ นฉบับจริ งเท่านั้น
6. มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์
http://www.cpu.ac.th หรื อติดประกาศที่ สานักบัณฑิตศึกษา อาคารสานักบริ หารจรู ญ - หทัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(อาจารย์จิรนันท์ กมลสิ นธุ์)
ผูช้ ่วยอธิการบดี
ปฏิบตั ิการแทน อธิการบดี

บัญชีแนบประกาศมหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาเอก
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561
(รอบ 2)
----------------------------------------------------------------------------ห้องสอบสัมภาษณ์ : ห้องประเสริ ฐเสวนา อาคารสานักบริ หารจรู ญ-หทัย ชั้น 2
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
เวลารายงานตัว :
08.30 – 09.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ - นามสกุล
สิ บเอกยุทธศักดิ์
นางพนากร
นางกัญญารัตน์

รัตนวงศ์สนิท
กุชะนันท์
กันน้อย

บัญชีแนบประกาศมหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ าศึกษาต่ อระดับปริญญาโท
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561
(รอบ 2)
----------------------------------------------------------------------------ห้องสอบสัมภาษณ์ :
ห้องประเสริ ฐเสวนา อาคารสานักบริ หารจรู ญ-หทัย ชั้น 2
วันที่สอบสัมภาษณ์ :
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
เวลารายงานตัว :
08.30 – 09.00 น.
เวลาสอบสัมภาษณ์ :
09.00 น
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1
นายยงยุทธ
สมกระสิ บ
2
นายโกวิท
บุญด้วง
3
นายบริ วฒั น์
สาหร่ าย
4
นางสาวสารวย
กาจาย
5
นางสาวณิ ชนันทน์
ยาแก้ว
6
นางชวัลลักษณ์
ทองมาก
7
นายพลกฤต
หิ รัณย์เศรณี
8
นางณัฐสนันท์
บัวโฉม
9
นางสาวอัจฉรา
ปล้องสอง
10
นางสาววรรณอาสาฬ
ทดแทน
11
นายรังสรรค์
สาราญพันธุ์

