
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ที ่  65 / 2558 

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษา 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

 
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวดที่ 4 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ

การลงทะเบียน  ข้อย่อยที่ 11.7 อ้างว่า ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด(ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน)  จะต้อง
ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา  เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาต่องานทะเบียนและประมวลผล  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมภายในสามสิบวัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาจนกว่าจะพ้นสภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา และ การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 5 การวัดและการประเมินผลการศึกษา ข้อ 23 การพ้นสถานภาพนักศึกษา ข้อย่อย 23.5  ไม่ได้
ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว สถาบันจะ
ถอนรายช่ือนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา บัดนี้ได้ครบก าหนดระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาแล้ว ดังรายช่ือ
ต่อไปนี้ 
ระดับปริญญาตรี 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา คณะ 

1 53111080-7 นายปานศักดิ์  ปฤชานนท์ วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

2 54111005-2 นายรพิธร  ศรศาสตร์ปรีชา วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

3 54111196-9 นายตรเีทพ สุทธิบุหงา วิศวกรรมยานยนต์  วิศวกรรมศาสตร ์

4 56211904-0 นางสาวพรรณนภา ชัยวุฒ ิ วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

5 57111819-9 นายศุนันท์ ธีระอ านวยกุล วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

6 57111823-1 นายศิวะเทพ มุสโิก วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

7 56114058-3 นายอนาวิล พรภัทร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร ์

8 56112007-2 นายชัยวัฒน์ จันสุกส ี วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมศาสตร ์

9 57112812-3 นายซัลมาน ตาเดอิน วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมศาสตร ์

10 56113816-5 นายปฏิพัทธิ์ พลทรักษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร ์

11 57113008-7 นายจิรภัทร โคตรุฉิน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร ์

12 57113033-5 นายวิวัฒน์ วุฒิประพันธ์พงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

13 56115009-5 นายชยกร เขมพฤทธิ ์ วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมศาสตร ์

14 56115020-2 นางสาวพรรณิภา เทยีบเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมศาสตร ์

15 57115002-8 นายภูมภิัทร อุทิตานนท ์ วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมศาสตร ์

16 55123040-2 นายพิพัฒน์พงศ์ ชายานันท์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 57121051-7 นายศิลปกิจพงศ์ ญาติพรหม เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 55122168-2 นายภูรณิัฐ นาคชาต ิ เทคโนโลยีมลัติมเีดีย  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19 57122803-0 นางสาวลลิี่ ค๊อกซ์  เทคโนโลยีมลัติมเีดีย  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 57122805-5 นายวีรวิชญ์ กิติทัศน์เศรณ ี เทคโนโลยีมลัติมเีดีย  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

21 53132224-6 นางสาวพราวนภา โอโน๊ะ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 



  

 ระดับปริญญาตรี (ต่อ) 
 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา คณะ 
22 54132254-1 นางสาวรุจิรา  ไซโตะ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

23 53132100-8 นางสาวอังค์วรา นนท์พละ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

24 56132702-4 นายเทคนิค เมืองเหนือ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

25 57132063-9 นางสาวปรีชญา สมเพราะ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

26 57132065-4 นายภควัฒน์ ศุภภัทรากร บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

27 57132108-2 นายภาณุ บุญ-หลง บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

28 57132187-6 นางสาวศิริกาญจน์ จารุนันท ์ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

29 57132804-6 นางสาวศิวาพร รุ่งเรืองประมง บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

30 57132805-3 นางสาวฤดีมาศ เพ็ชรฆ์าฏ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

31 54233051-9 นายชวิน ชูลีระรักษ ์ บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

32 54131050-4 นางสาวเกศกนก ใจห้าว บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

33 56233804-6 นายเศรษฐชัย อธิธรรมพิทักษ์ บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

34 54131183-3 นายสิริวัฒก์ เครือเวทย ์ การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

35 55131078-2 นายรุ่งโรจน์ ศรีสวสัดิ ์ การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

36 55131145-9 นางสาวกชกร พงษ์แก้ว การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

37 57131041-6 นางสาวนิศารตัน์ ทองสาร การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

38 55134901-2 นางสาววลัยพัชร สุวรรณเจดีย ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  บริหารธรุกิจ 

39 57134132-0 นางสาวปานหทัย พาชยมัย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

40 57134804-4 นายปิยะวรรธน์ เรืองจินตนา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  บริหารธรุกิจ 

41 57136008-0 นายนิรวิทธ์ เก้าเอี้ยน การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา คณะ 

1 57621006-6 นางสาวธนพรรณ ธัญพงศ์พฤฒ ิ การจัดการวิสาหกจิส าหรับผูบ้ริหาร บริหารธรุกิจ 

2 57621019-9 นายสัญญา พัชรนรากลุ การจัดการวิสาหกจิส าหรับผูบ้ริหาร บริหารธรุกิจ 

3 57622002-4 นายภูมิชาย อนุเวชวรางค์กูล การจัดการวิสาหกจิส าหรับผูบ้ริหาร บริหารธรุกิจ 

4 55611030-2 นายคิดคม ตั้งธนชัย การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

5 55611040-1 นางสาวทยาพร รอดสาย การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

6 55611041-9 นายทองทัต โอฬารศิริกลุ การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

7 55611056-7 นางสาวภาวิรัช จิตรไกรสร การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

8 55611080-7 นายเกรียงไกร ศรรีักษา การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

9 55611083-1 นายฐาปนา อนุตรโชติกุล การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

 



  

ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)   
ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา คณะ 

10 56611043-3 นางสาวอมิตตา พงษ์ศรีกรู การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

11 56611058-1 นายณัฐวุฒิ รังสเิวค การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

12 56611065-6 นางสาวสณัห์ฤทัย กิจทะนุประเสริฐ การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

13 56611066-4 นายต่อ มัลลิกาโกศล การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

14 56611067-2 นายตรเีพชร วุฒิจริยา การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

15 57611004-3 นางสาวศิริวรรณ ฐาปนะดลิก การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

16 57611024-1 นายณัทธร ช่วยพันธุ ์ การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

17 57611051-4 นายปริญญา เจษฎาภินันท์ การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

18 57611052-2 นายปานพันธ์ ประทุมสุวรรณ การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

19 57611053-0 นายรัฐพงศ์ กุลางกูร การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

20 57611054-8 นายวิภู โอสถานนท์ การจัดการอุตสาหกรรม  บริหารธรุกิจ 

21 57651008-5 นางสาวเวนจวน หวัง บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

22 57651018-4 นางสาวมธุรดา ปันสุพฤกษ์ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

23 57651022-6 นางสาวพิชญ์วชา เจริญสุขพานิชย ์ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

24 57652001-9 นางสาวบงกช นามวงษ ์ บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

25 57652002-7 นางสาวอัจฉราพร จั่นสกุล บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

26 57652003-5 นางสาวระพีพรรณ วัฒนาธนกุล บริหารธรุกิจญี่ปุ่น  บริหารธรุกิจ 

27 54641008-5 นายคมคิด ศรีมันตระ เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร ์

28 54641012-7 นายฉัตรชัย เกียรตสิมาน เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร ์

29 55641001-7 เรือเอกอิทธิพงษ์ จรัสอรรถกร เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร ์

30 55641004-1 นายสุภภณ กมล เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร ์

31 55641028-0 นางสาวกรรตัน์ จิตรไกรสร เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร ์

32 57641008-8 นายสุลยัมาน สาแม เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร ์

33 54631006-1 นางสาวพรเพ็ญ กิจกังวานทรัพย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

34 54631009-5 นายอิทธิพล พัฒนผดุงพงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

35 54631012-9 นายพลกมล ช่ืนสมบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

36 56631017-3 นายนาวี วัฒนจงกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

              
ประกาศ ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 
 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.บณัฑติ  โรจน์อารยานนท์) 
                                                                                         อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 


