
หมายเหตุ ติดต่อสอบถาม โทร.081-165-0112 (วารุณี) 

ประกาศส าหรับผู้สมัครสอบเขา้ศึกษาต่อหลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing – Thai Language Program)  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Zoom :   

บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจรงิ) 

**หากไม่น าเข้าห้องสอบจะไมม่ีสิทธิ์สอบ** 

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้น าเข้าสอบออนไลน์ได้ : 
1. คอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะ หรือ Notebook 

(ใช้ส าหรับท าข้อสอบ) 
2. อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อเข้าระบบ Zoom 
3. ดินสอ กระดาษทดเลข 

**อุปกรณ์ที่ใช้ต้องสามารถเชือ่ต่อ Internet ได้
และไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากนี้

เข้าห้องสอบ** 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

1. ไม่อนุญาตให้น าเอกสารหรือกระดาษบันทึกข้อความใด ๆ เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้น าเอกสาร
หรือคัดลอกข้อความใด ๆ ออกจากห้องสอบ มิเช่นนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ 

2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้า Zoom หลังจากเริ่มการสอบ 30 นาที และไม่อนญุาตให้ผู้เข้าสอบออกจาก
ห้องสอบก่อน 30 นาที ภายหลงัจากเริ่มการสอบ 

3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ าระหว่างการสอบ หากมีอาการเจ็บป่วยให้แจ้งกรรมการคุมสอบไว้
ล่วงหน้า 

4. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพ 

 หากไม่ปฏบิัติตามข้อปฎบิัติในการเข้าสอบ ให้ยุติการสอบและให้ออกจากห้องสอบทนัที  

ก าหนดการสอบข้อเขียน 
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 
สถานที่สอบข้อเขียนวิชา คณิตศาสตร์ พ้ืนฐานการค านวณ 
และทักษะการคิดเชิงตรรกะ  

สอบผ่านระบบ Zoom (ID แจ้งให้ทราบผ่าน Open Chat) 
     เวลาสอบ 09.00 น. – 10.00 น. 

 
ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 

สอบผ่านระบบ Zoom (ID แจ้งให้ทราบผ่าน Open Chat) 
    เวลาสอบ 10.30 น. – 12.00 น.  
  (รอเจ้าหน้าที่เรียกโดยไม่เรียงล าดับ) 

 

ผู้สมัครสอบทุกท่านกรุณา Add LINE Open 
Chat เพื่อรับข่าวสารจากหลักสูตร 

 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของสถานการณ์ ขอความกรุณา

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง  

LINE Open Chat 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

ระดับ  ..ปริญญาโท..   หลักสูตร  ..ปกติ.. (Thai language Program)
คณะ  ..บริหารธุรกิจ..    สาขา  ..การตลาด..  แขนงวิชา  -
แบบ/แผน  ..แบบ 2 (ภาคพิเศษ)..  

ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล 
1 0116135D50001  นาย โยซึเก๊ะ  โท๊ะมิซาวะ
2 0116135D50002  Mr. BENJAMIN  DIAW 
3 0116135D50003  นาย ปริญญา  กันธะวงศ์
4 0116135D50004  นาย บริวัตร  ตาถาดี
5 0116135D50005  Mr. SAJID  ALI 
6 0116135D50006  Ms. LYDIA  PHILIP 
7 0116135D50007  Mr. GENG, TIANRAN  

 
  



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

ระดับ  ..ปริญญาโท..   หลักสูตร  ..ปกติ.. (Thai language Program)
คณะ  ..บริหารธุรกิจ..    สาขา  ..การตลาด..  แขนงวิชา  -
แบบ/แผน  ..แบบ 3 (ภาคพิเศษ)..  

ลําดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล
8 0117135D50001  นางสาว อลิสรา  เตมีศักด์ิ  

9 0117135D50002  นางสาว กัญญว์รา  วัฒนากูล  

10 0117135D50003  นาย ปิติ  ตันติศักด์ิ  

11 0117135D50004  นางสาว พิจิกา  มลูอําคา  

12 0117135D50005  นางสาว ศิวาพร  พงษ์ศิริ  

13 0117135D50006  นางสาว ศิริญาพร  พงษ์ศิริ  

14 0117135D50007  นาย ปวรุตม์  ครุฑเมือง  

15 0117135D50008  นางสาว ศุขจิภา  ศรีภิรมย์  

16 0117135D50009  Ms. PIRAH  PANHWAR  

17 0117135D50010  นางสาว อภิญาภา  เทพวรรณ  

18 0117135D50011  นาย โสภณวิชญ์  บุญญไกร  

19 0117135D50012  นางสาว ชลธิชา   สุวรรณ  

20 0117135D50013  นางสาว พิมพ์มาดา  ฮาตาโน  

21 0117135D50014  นางสาว ณัฐรุจา  สุริขันธ์  

22 0117135D50015  นางสาว อัจจิมา  บุญม ี 

23 0117135D50016  นาย ณัฐภูมิ   บุญเรือง  

 


