
                                        

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ที่ 23 / 2559 

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศกึษา เน่ืองจากผลการเรียนต่่ากว่าเกณฑ์ที่ก่าหนด 

ระดับปริญญาตร ีประจ่าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 11 สถานภาพ  

การจ าแนกและการพ้นสภาพนักศกึษา ข้อท่ี 28.1 การพน้สภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ประจ าภาคเรียนท่ี  

2 ปีการศึกษา 2558 ดังรายช่ือตอ่ไปน้ี 

ระดับปริญญาตรี 

ล่าดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ - นามสกลุ สาขาวิชา คณะ 

1 56135080-2 นายธีริศ  ก าบุญเลิศ การบัญช ี บริหารธุรกิจ 

2 57135048-7 นายวศนิ  ปิยะศริิศิลป์ การบัญช ี บริหารธุรกิจ 

3 57135070-1 นายบุรัสกร  วัฒนมณ ี การบัญช ี บริหารธุรกิจ 

4 58135025-3 นายณัฐสิทธ์ิ  สุทธิเจรญิพาณิชย ์ การบัญช ี บริหารธุรกิจ 

5 58135027-9 นางสาวบัณฑิตา  ยงวิทยากุล การบัญช ี บริหารธุรกิจ 

6 57132148-8 นายพัชรพงศ์  สุวรรณรักษา บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

7 58132056-1 นางสาวณัฐฐาพร  ดงแสนสุข บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

8 58132803-6 นางสาวณัฐฐิดา  รักบรรจง บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

9 57233802-8 นายปิยวัช  เจียรศรีเสถียร บริหารธุจกิตอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

10 58233005-6 นางสาวเครอืวัลย ์ ด้วงตะกั่ว บริหารธุจกิตอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

11 58233006-4 นายจารุวัฒน์  ติ๊บโคตร บริหารธุจกิตอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

12 57136082-5 นางสาวกนิฐกานต ์ ตันตนิรีนาท การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

13 58136023-7 นายชัยสทิธ์ิ  การะเกต ุ การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

14 58136032-8 นางสาวชัฏฏาภรณ ์ อนุตตริยะ การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

15 58136048-4 นายอัฐพล  นุชสุภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

16 58136057-5 นางสาวณัฐกานต ์ ขวาค า การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

17 58136064-1 นางสาวนพิาดา  พมิพส์ัวัสดิ ์ การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

18 58136068-2 นางสาวพรรษชล  ยอ้ยแสง การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

19 58136802-4 นายพัฒนา  หยกยืนยง การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 

20 57134063-7 นางสาวณัฐภัทร  แผ่นหนิ การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารธุรกิจ 
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ระดับปริญญาตรี (ต่อ)  

ล่าดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ - นามสกลุ สาขาวิชา คณะ 

21 57134085-0 นางสาวจิราภา  จักราบาตร การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารธุรกิจ 

22 57134105-6 นายเก้า  วรีะสัย การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารธุรกิจ 

23 57134116-3 นายพัชร์พล  พพิัฒน์กิตตริาช การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารธุรกิจ 

24 58134063-5 นายจตุพร  ยอดเสาดีกุล การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารธุรกิจ 

25 58134092-4 นายทิวัตถ ์ พรมอ่อน การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารธุรกิจ 

26 58134118-7 นางสาวอภิญญา  เจรญิถาวรพบูิลย ์ การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารธุรกิจ 

27 58134124-5 นางสาวยุวด ี ขุนณรงค ์ การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารธุรกิจ 

28 58134140-1 นางสาวธภัชชา  ตัง้แสนปานทอง การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ บริหารธุรกิจ 

29 58131024-0 นายธนกฤต  หารวิร การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

30 58131028-1 นายพิชญ์พรีะ  วุฒพิุธนันท์ การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

31 58131031-5 นายศักดา  สุภางค์รัตน์ การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

32 58131041-4 นายภูม ิ เตชะนิรัตศิัย การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

33 58131043-0 นางสาวณัฐมล  ธัญญเจรญิ การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

34 58131050-5 นายศรัณย ์ แซ่ลิ่ม การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

35 58131069-5 นายธนกฤต  สอนเสอื การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

36 58131072-9 นายพุฒพิงศ์  วังสาร การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

37 58131812-8 นายศุภชัย  คณิตฤทธิไกร การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

38 58131813-6 นางสาวเมนลิา  หวานหอม การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

39 54111220-7 นายธัชพล  เมธิราทัตวัต วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

40 56111031-3 นายจิรวัฒน์  ขวัญกิจพญา วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

41 56111057-8 นายณัฐวิชช ์ ร่มไทร วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

42 56111208-7 นายคชธร  อนุวัฒนนันท์ วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

43 56111811-8 นายนิติธร  ชุณตกิาญจน ์ วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

44 56111151-9 นายศรัญ  ป้ันมรีส วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

45 57111056-8 นางสาวศิริวรรณ  ชูศาสตร์ วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

46 57111063-4 นายกรวชิญ ์ จันทร์ประไพภัทร วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

47 57111092-3 นายจตุรวัฒน์  บุญโลม วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

48 57111096-4 นายอรชุล  มารักษ ์ วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

49 57111825-6 นายกริวร์ี  นาคสุก วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 
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ระดับปริญญาตรี (ต่อ)     

ล่าดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ - นามสกลุ สาขาวิชา คณะ 

50 58111073-1 นายกฤตภาส  มบี ารุง วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

51 58111106-9 นายภาสวิชญ์  สุนทรอุทัย วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

52 58111107-7 นายพีรพงษ์  ผดุงผล วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

53 58111136-6 นายภูริช  จรยีะธนา วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

54 58111144-0 นายรัฐกานต ์ จรูญโรจนว์ณชิ วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

55 58111801-5 นายกระหม่อม  บุญญานุวัตร วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

56 58111810-6 นายศิรณัฐ  จิรพสิัยสุข วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

57 58111814-8 นายชัชพงศ ์ พลโยธา วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ 

58 57113064-0 นายนันทวัฒน์  จันชา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

59 57113804-9 นางสาวภูริชญา  เขียวนาคา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

60 57113806-4 นายชลธร  เชื้อชาญ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

61 58113036-6 นายฐิติปกรณ์  อุดมรัตนานันท์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

62 58113045-7 นายอภชิน  คัมภรีะธัม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

63 58113057-2 นายกวกิร  แก้วสาหร่าย วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

64 58113067-1 นายกฤษตพิัฐญ ์ พบุิลยรัตน์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

65 58113078-8 นายเกรกิเกยีรติ  อมรสู่สวัสดิ ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

66 58115025-7 นายธนัตถ์  โรมรัน วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ 

67 58115026-5 นางสาวปณิตตา  เกตุโกมุท วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ 

68 58115035-6 นายศศนิ  ฟักเฟือ่งบุญ วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ 

69 58115039-8 นายวงศธร  ธนารักษ ์ วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ 

70 58115044-8 นายวรเมธ  ประศาตร์ศิลป์ วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ 

71 58115062-0 นายธีร์นเรศ  ท่าเหล็กเจรญิ วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ 

72 58115066-1 นายวัศธร  อยู่ทรัพย์ วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ 

73 58115073-7 นายคงธร  รัตนพฤกษา วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ 

74 58115810-2 นายธนศักดิ ์ แสงศรี วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมศาสตร์ 

75 56114704-2 นางสาวชนากานต ์ ชมบุญ วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

76 56114707-5 นายกฤษณ ์ กาคอสต้า วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

77 57114062-3 นายชยุต  วชิยธรรมสกุล วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

78 57114809-7 นายณัฐพงษ์  บุญสอน วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 
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 ระดับปริญญาตร ี(ต่อ)     

ล่าดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ - นามสกลุ สาขาวิชา คณะ 

79 57214901-1 นายมนูญ  แวงชัยภูมิ วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

80 58114022-5 นางสาววชิญาพร  ตันใจเพชร วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

81 58114033-2 นายวสิษฐ์พล  ศริิชัยสุทธิกร วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

82 58114044-9 นายณัฐพงษ์  ชนินิธิพัฒน์ วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

83 58114058-9 นายคมกริบ  เข้มแข็ง วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

84 58114804-6 นางสาวธีระนาฏ  พาณิชยช์ัชวาลย ์ วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

85 58114806-1 นายปวริศร์  ริมประชา วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

86 58114811-1 นายทักษพ์งษ์  ธีร์กุลไพศาล วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ 

87 57112045-0 นางสาวนภัสสร  แจ่มสว่าง วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

88 57112046-8 นายณัฐปภัสร์  โชคธนาวงศภัทร วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

89 57112048-4 นางสาวนชกร  เลิศธรรมนาถ วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

90 57112066-6 นายพิริยะพงษ์  ลิจุตภิูมิ วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

91 57112803-2 นายทรัสตนัย  พลสังข ์ วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

92 57112806-5 นายณัฐศักดิ ์ ปราชญาพันธ์ วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

93 58112011-0 นายณัฐพล  จันทร์แดง วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

94 58112015-1 นายภูริช  วรรธโนรมณ์ วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

95 58112031-8 นายภวัต  พงศ์วัชร์ วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

96 58112055-7 นายณัฐวัฒน์  ภูรีภัทรเศรษฐ์ วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

97 58112068-0 นายธนัชชา  จักรเงิน วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

98 58112069-8 นางสาวธัญญาเรศ  เชยชูชาติ วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

99 58112071-4 นายนิพิฐพนธ์  ฤทธ์ิสุข วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

100 58112808-9 นายภูชติ  เกียรตอิุบลไพบูลย์ วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

101 58112812-1 นายสุกฤษฎิ ์ อัศวเกษมจิตร วศิวกรรมการผลิต วศิวกรรมศาสตร์ 

102 57123027-5 นายชยุต  ศศิวิมล เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

103 57123044-0 นางสาวจิดาภา  วรีะสมานพงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

104 57123052-3 นายปัญจพล   ริมส าอางค ์ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

105 58123007-5 นายณัฐภัทร  สุวรรณ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

106 58123008-3 นายสิรวชิ  นรัินดร์ชัยกุล เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

107 58123019-0 นายวส ุ คงทัด เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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108 58123028-1 นายมาวิน  ยนืยงวัฒนากูล เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

109 58123029-9 นางสาวกัญญารัตน์  ผูกโอสถ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

110 58123031-5 นายธิติวุฒ ิ นกเด่น เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

111 58123039-8 นายณภัทร  ส่งศิริ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

112 58123040-6 นายธนาธิป  โฆษิตพพิัฒน์ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

113 58123041-4 นายกรกฤษณ ์ โลเกต ุ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

114 56221901-4 นายวรวัฒน์  แสนนาใต ้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

115 57121033-5 นายอภชิาติ  อานุภาพ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

116 57121077-2 นายสรวชิญ ์ พมิพแ์ก้ว เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

117 57321003-6 นายรุ่งโรจน ์ ศริิภากรชัย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

118 58121081-2 นายอภวิัฒน์  คิตางาวา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

119 58121091-1 นายสหชาต ิ จิลลานนท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

120 58121094-5 นางสาววลัญช์รัตน์  ทองเพ็ง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

121 58121803-9 นายเธียรปรินทร์  ลีนะวัต เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

122 58121806-2 นายวรพล  ชวีรัตนสกุล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

123 58121808-8 นายณัฐพล  ป้องศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

124 58122065-4 นายพศวัต  พงศ์พีระ เทคโนโลยมีัลติมีเดีย เทคโนโลยสีารสนเทศ 

125 58122090-2 นายชญานนท์  สวนจิตร เทคโนโลยมีัลติมีเดีย เทคโนโลยสีารสนเทศ 

126 58122095-1 นายศุภณัฐ  พทัิกษส์มบัต ิ เทคโนโลยมีัลติมีเดีย เทคโนโลยสีารสนเทศ 

127 58122106-6 นายณชิ  พชรชยชัชวาล เทคโนโลยมีัลติมีเดีย เทคโนโลยสีารสนเทศ 

128 58122108-2 นายเดชฤทธ์ิ  ตปนยีทรัพย์ เทคโนโลยมีัลติมีเดีย เทคโนโลยสีารสนเทศ 

129 58122110-8 นายวีรวทิย์  เลิศสิริพร เทคโนโลยมีัลติมีเดีย เทคโนโลยสีารสนเทศ 

130 58122111-6 นายธรรนทร  ศรีจุมพล เทคโนโลยมีัลติมีเดีย เทคโนโลยสีารสนเทศ 

131 58122113-2 นายไพรสณฑ ์ วไิลรัตน์ เทคโนโลยมีัลติมีเดีย เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 5 การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา ข้อท่ี 22 สถานภาพนักศึกษาตามความทราบนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็น

นักศกึษา เน่ืองจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนด ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ดังรายช่ือตอ่ไปน้ี 
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1 56611009-4 นางสาววนิดา   เบ็ญจรงค ์ การัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 22 มนีาคม พ.ศ. 2559 

 

  

(รองศาสตราจารย์ ดร.บณัฑติ  โรจน์อารยานนท์) 
       อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
 


