ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ที่ 54 / 2557
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษา
และ ระยะเวลาการศึกษาเกิน 5 ปีการศึกษา ของระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวดที่ 4 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการ
ลงทะเบียน ข้อย่อยที่ 11.7 อ้างว่า ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด(ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) จะต้องยื่น คา
ร้องขอลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาต่องานทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมภายในสามสิบวันนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาจนกว่าจะพ้นสภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 หมวดที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา ข้อ 23 การพ้นสถานภาพนักศึกษา ข้อย่อย 23.5 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน
30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว สถาบันจะถอนรายชื่อนักศึกษา
ผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา บัดนี้ได้ครบกาหนดระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาแล้ว อีกทั้ง ข้อย่อย 23.3 ไม่สามารถ
ศึกษาสาเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้
ระดับปริญญาตรี
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
คณะ
วิศวกรรมยานยนต์
1
51111154-4
นายอิสรา บุญกุย๋
54111062-3
นายภัทรดนัย วงศ์ภวู รักษ์
วิศวกรรมยานยนต์
2
56111824-1
นายณัฐวัฒน์ โรจน์ธัญธนบดี
วิศวกรรมยานยนต์
3
56211901-6
นายศรวิทย์ อุทยั วรวิทย์
วิศวกรรมยานยนต์
4
55115001-4
นายชวกิจ เกศจุฑารัตน์
วิศวกรรมไฟฟ้า
5
51121031-2
นางสาวดวงพร เหลืองอรุณวิไล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6
55121061-0
นายเจนณรงค์ อุ่มแก้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7
56122025-2
นางสาวชุลีพร รอดพล
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
8
56122061-7
นายปาฏิหาริย์ มาตสะอาด
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
9
56122067-4
นางสาวพิชชาณันท์ นพพิศาลวงศ์
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
10
54131050-4
นางสาวเกศกนก ใจห้าว
การจัดการอุตสาหกรรม
11
54131901-8
นายพีรพงศ์ รัตนสินเกล้า
การจัดการอุตสาหกรรม
12
56131045-9
นายภานุพงศ์ บุญกอบวิจารณ์
การจัดการอุตสาหกรรม
13
56131089-7
นายจิรัฎฐ์ จงธนพิพัฒน์
การจัดการอุตสาหกรรม
14
56132014-4
นางสาวจิตรลดา ไทรทอง
การจัดการอุตสาหกรรม
15
55233016-9
นายกิติพล พลอยพานิชเจริญ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
16
56233004-3
นายชานนท์ ตาตาด
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
17
56233016-7
นายอดิศักดิ์ สัตนาโค
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
18
56233019-1
นายกิตติศักดิ์ ประทุมทอง
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
19

ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
56134019-1
นายคุณัฏฐ์ เหล่าเจริญภูสิน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
20
56134129-8
นางสาวสุณิสา เมฆนาคา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
21
56134192-6
นางสาวเมธินี ปิ่นเกล้า
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
22
56134706-3
นางสาวภัทรมน พุทธรักษา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
23
56135006-7
นายฉัตรานันท์ วรรณศิริ
การบัญชี
24
ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สาขาวิชา
52511032-6 นายรุ่งเรือง พินสาเนียง
การจัดการอุตสาหกรรม
1
52511024-3 นายปริญญา เจษฎาภินันท์
การจัดการอุตสาหกรรม
2
52511025-0 นายปานพันธ์ ประทุมสุวรรณ
การจัดการอุตสาหกรรม
3
52511031-8 นายรัฐพงศ์ กุลางกูร
การจัดการอุตสาหกรรม
4
52511034-2 นายวิภู โอสถานนท์
การจัดการอุตสาหกรรม
5
53511002-7 นายกนกพล ค้างคง
การจัดการอุตสาหกรรม
6
55611016-1 นายกมลภพ สถิติ
การจัดการอุตสาหกรรม
7
55611078-1 นายประกิจ เขียวจรัส
การจัดการอุตสาหกรรม
8
55611081-5 นายอภิวัฒน์ สุลยั มาน
การจัดการอุตสาหกรรม
9
การจัดการอุตสาหกรรม
10 55611082-3 นายเอนก บุญธรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
11 55611088-0 นายอาพล กลิ่นจิ๋ว
การจัดการอุตสาหกรรม
12 55611057-5 นางสาวมณีวรรณ หมั่นธรรม
การจัดการวิสาหกิจสาหรับผูบ้ ริหาร
13 52521002-7 นายเกรียงไกร ล้อมชวการ
การจัดการวิสาหกิจสาหรับผูบ้ ริหาร
14 52521037-3 นายธีรชัย แผนเสือ
หมายเหตุ ระดับบัณฑิตศึกษา หมายเลข 1-5 และ 13-14 พ้นสภาพเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินกาหนด

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย์กฤษดา วิศวธีรานนท์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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