
 

                                                      
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ที ่  98 / 2558 
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลาพักการศึกษา 

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 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 ่ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

1 56111067-7 นายธนพล ศิลปเจรญิ วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

2 57111806-6 นายอโณทัย รุ่งฤทธิ์ วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

3 58111033-5 นายปณัฐ รอดถาวร วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

4 58111049-1 นายกฤษฏิ์ณัชชา ขุนศรีเจริญ วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

5 58111053-3 นายจิราพงษ์ ค าหลง วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

6 58111054-1 นายภัทรชัย พลตื้อ วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

7 58111069-9 นายสุรวัชร วุฒิศร ี วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

8 58111124-2 นายศิรภพ ปานด ารง วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

9 58111127-5 นายณัฐวัฒน์ พิภพพรชัย วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

10 58111131-7 นายกรกฤต คงหาสุข วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

11 58111138-2 นายธนภาค ฟุ้งเฟื่อง วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

12 58111145-7 นายพีรพัฒน์ เรืองแสงตอ วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

13 58111155-6 นายภัทร  พิสุทธ์ิวัชระกลุ วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

14 58111807-2 นายวรุณ วณิชย์กิจไพศาล วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

15 58111811-4 นายธนพล หวังสุนทร วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมศาสตร ์

16 52113144-1 นายพิสิฏฐ์ ตันเจรญิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์
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ระดับปริญญาตรี (ต่อ) 

ที ่ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

17 52113901-4 นายภูริช หิรญั วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

18 52113902-2 นายวุฒิกร บรรทดักาญจน ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

19 54113127-2 นายสุรศักดิ์ จ าปาทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

20 56113806-6 นายสิรภพ ศิระจินดา วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

21 56113813-2 นายภัทรวัต เผ่าสุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

22 57113027-7 นายธนกาญจน์ เข็มทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

23 58113028-3 นายลาภิน อังศุโกมุทกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

24 58113070-5 นายภูชิสส์ รุ่นอ๋อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

25 58113072-1 นางสาวสิริกญัญา หอมจันทร ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

26 58113073-9 นางสาวสุพัตรา กิตติธร วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

27 58113082-0 นายธนวิชญ์ สุขธรรมรัตน ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์

28 58115027-3 นายพรชัย จ ารญู วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร ์

29 58115030-7 นายภาวิต วงศราวิทย ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร ์

30 58115071-1 นายลษร รุ่งโรจอมรกุล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร ์

31 58115077-8 นายเมษ บัณฑิย์ชาต ิ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร ์

32 58115078-6 นายพรไพฑรูย์ ต้องตรงทรัพย ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร ์

33 58115701-3 นางสาวรัชฎา จันทราโลก วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร ์

34 57114012-8 นายพิทยาธร เดือนขาว วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร ์

35 57114901-2 นายอมรเชษฐ์ นัทธ์มงคลศริ ิ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร ์

36 58114004-3 นายพัชรพงศ์ ทองฉิม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร ์

37 58114051-4 นายคณาธิปญ์ ลาภบุญอุดม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร ์

38 58112014-4 นายเนวิน วัดศร ี วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร ์

39 58112016-9 นายกฤษณะ อ่ าอินทร ์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร ์

40 58112017-7 นายพีรวิชญ์ ค าภมู ี วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร ์

41 58112033-4 นายนฤเบศ ปันแก้ว วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร ์

42 58112041-7 นายภัทรธร รัตนจรัสโรจน ์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร ์

43 58112042-5 นายธนธรณ์ สุจรติประภากร วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร ์

44 58112056-5 นายพงศกร อารีวงษ์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร ์
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ระดับปริญญาตรี (ต่อ) 

ที ่ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

45 58112067-2 นายพีรพงศ์ พจนาสาธร วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร ์

46 58112807-1 นายกฤษฎา มีนะธานิน วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร ์

47 57123017-6 นายอาชวัฒน์ อัศวนิก เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

48 58123023-2 นายวิศรุต ศรีปัญญาพงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

49 58123030-7 นายภัทรพล จรัสศร ี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

50 58123033-1 นายเจษฎากร เจมส์ฟรานซสิ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

51 58123043-0 นายสิรภพ นรเศรษฐวรชัย เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

52 57121061-6 นายธิติพล วงษ์ถาวร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

53 58121005-1 นางสาวฌานิญา งามพิสัย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

54 58121007-7 นายวุฒิสรรค์ สันตภิิรมย์กุล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

55 58121022-6 นายณัฐวิทย์ อินทนะนก เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

56 58121031-7 นางสาวกัญจน์ฑริกา เกิดแดง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

57 58121035-8 นายกฤชนันต์ ป่ินนิกร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

58 58121040-8 นางสาวณัจฉรียา โชติชัยวิวัฒสกลุ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

59 58121041-6 นายวรากร สาธิกวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

60 58121052-3 นายภานุรจุ สิริวงศส์กุล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

61 58121056-4 นายวสุพล จงสถติเกียรต ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

62 58121074-7 นายวรินทร อัศววิมล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

63 58121079-6 นายจิรพัฒน์ ธนวุฒิสกุลชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

64 58121083-8 นายชนะวงศ์ ยุทธวานิชกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

65 58121085-3 นายธีรวัฒน์ รัตนะวงศ์กุล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

66 58121087-9 นายกฏิภานท์ กุลปรียะวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

67 58121101-8 นางสาวชลลดา ณรงค์เดชไพบูลย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

68 58121106-7 นายปฏิภาณ รตันเสรีเกียรต ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

69 58121107-5 นางสาวเสาวคนธ์ เอี่ยมละออ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

70 58121112-5 นางสาวณัฏฐวิกาญจน์ พีรวรพัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

71 58121116-6 นายจตุฬภมูิ เปลีย่นศร ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

72 58121807-0 นายคเชนทร์ วิสารทานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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73 57122901-2 นางสาวนัชชา ศิริจันทร ์ เทคโนโลยีมลัติมเีดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

74 58122001-9 นายนิธิศ มนต์บุรีนนท์ เทคโนโลยีมลัติมเีดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

75 58122002-7 นางสาวสุนิตา ขจรวิทยา เทคโนโลยีมลัติมเีดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

76 58122014-2 นางสาวเปรมสณิี ภาคสุวรรณ เทคโนโลยีมลัติมเีดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

77 58122039-9 นางสาวไอยวรญิท์ วีระรักษ์ เทคโนโลยีมลัติมเีดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

78 58122054-8 นายชยพล มั่นเปล่ง เทคโนโลยีมลัติมเีดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

79 58122083-7 นายพรธัช ลีลานุช เทคโนโลยีมลัติมเีดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

80 58122099-3 นายนพรุจ สัจจเจรญิพงษ์ เทคโนโลยีมลัติมเีดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

81 58122801-2 นายกีรติกานต์ รัตนเนตติกานันท์ เทคโนโลยีมลัติมเีดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

82 57135019-8 นางสาวชาลิสา อาญารัตน์ การบัญชี บริหารธรุกิจ 

83 58135001-4 นางสาวกัญญานัฐ ศักดิ์ศรีวัฒนา การบัญชี บริหารธรุกิจ 

84 58135002-2 นางสาวธันยมัย รุ่งพิริยะเดช การบัญชี บริหารธรุกิจ 

85 58135004-8 นางสาวสลิลทิพย์ โอวาทกา การบัญชี บริหารธรุกิจ 

86 58135041-0 นางสาวเอื้อกานต์ อรชร การบัญชี บริหารธรุกิจ 

87 58135043-6 นางสาวเจนจิรา แซ่เอี้ย การบัญชี บริหารธรุกิจ 

88 58135045-1 นางสาวอชิรญาณ์ ศรีภา การบัญชี บริหารธรุกิจ 

89 58135047-7 นางสาวเบญญาภา ตั้งจิตเพิ่มความดี การบัญชี บริหารธรุกิจ 

90 58132002-5 นางสาวศวิตา พิมพาแป้น บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

91 58132021-5 นายชนกนันท์ เอกอุดมพงศ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

92 58132026-4 นายฐิติวัฒน์ กุประดิษฐ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

93 58132049-6 นางสาวจันทร์จิรา ทาสิทธิ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

94 58132059-5 นางสาวธนพร ชุณหชัชราชัย บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

95 58132061-1 นางสาวณิชกานต์ สอนท่าโก บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

96 58132097-5 นางสาวพัทธนันท์ วงศ์สงวน บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

97 58132099-1 นายธงทอง วิมุกตานนท์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

98 58132100-7 นางสาวกาญจนา พู่เจริญ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

99 58132127-0 นายนพคุณ สิริธนมงคล บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

100 58132139-5 นายวริทธิ์ วัชรรุจิ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 
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ที ่ รหัส ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะ 

101 58132140-3 นางสาวอภิณัฏฐ์ มณีเทพ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

102 58132141-1 นางสาวนัฐลดา จันทิมา บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

103 58132148-6 นางสาวทวีรัฐ ตุลารักษ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

104 58132149-4 นางสาวปาณิศา พฤษศิริสมบัติ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

105 58132153-6 นางสาวชุดาภา จันทร์รัตนวงศ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

106 53233005-7 นางสาวญาดา ศุภรัตน์ศิริ บริหารธุรกิตอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

107 56136703-8 นางสาวอารณีย์ เปลี่ยนกริม การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

108 58136004-7 นายวงศ์สกุล เข่งคุ้ม การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

109 58136026-0 นางสาวพิมพ์ชนก กสิบุตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

110 58136042-7 นางสาวมินตรา วิสารทพงศ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

111 58136045-0 นางสาวปาณิสรา ซาลิมี การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

112 58136049-2 นายพงศกร แซ่ตั้ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

113 58136052-6 นายอัครวินท์ อยู่สุภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

114 58136062-5 นายถิรวัฒน์ จรัสจิราวัฒน์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

115 58136801-6 นายยศพล พรเจริญมุสิกุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

116 58136805-7 นางสาวปรียาภรณ์ พลอยแหวน การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น บริหารธรุกิจ 

117 58134006-4 นางสาวสุขวรรณ ภมรศิริ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

118 58134009-8 นางสาวพิชชากร แซ่ซือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

119 58134036-1 นางสาวเพ็ญพิชชา พลงาม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

120 58134054-4 นายนิธิวิทย์ พิพิธเศวตโชติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

121 58134062-7 นางสาวฐิติรัตน์ เชาว์เลิศธนกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

122 58134064-3 นางสาวนันท์นภัส เหมชีวนาถ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

123 58134066-8 นายถิรพิทย์ แสนทอง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

124 58134069-2 นายติณณภพ เลิศศุภฤกษ์กุล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

125 58134073-4 นางสาวเจนนิพิฐ ไชยยศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

126 58134074-2 นางสาวอนัญญา รังษิตนันท์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

127 58134075-9 นางสาวนนท์ฐพร ศอศันสนีย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

128 58134086-6 นางสาวนิชาดา ทิมรัตน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 
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129 58134112-0 นายธนัช เตชะมหพันธ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

130 58134117-9 นายเศรษฐการ ปรางค์ประยูร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

131 58134119-5 นายปรัชญา ศรียาภัย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

132 58134120-3 นางสาวเมธาวี ไทยตรง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

133 58134121-1 นายอธิธัช ทองเมือง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

134 58134128-6 นางสาวจิรธยาน์ เตชะวีรากร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

135 58134131-0 นางสาวพิชชาภา วงค์สาโรจน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

136 58134136-9 นางสาวอรญา มานะเปรมมปรีย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

137 58134149-2 นายพิชิต สมบัติสถิตย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

138 58134152-6 นางสาวกิตติยาพร อุดมผล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

139 58134156-7 นายทินภัทร ตติยรัตน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

140 58134167-4 นายพัชรพล  ด่านปรีดานันท์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธรุกิจ 

141 55131119-4 นายกษิดิ์เดช ศิริธร การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

142 58131001-8 นางสาวพรชนก อรุณศิริ การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

143 58131003-4 นางสาวกัญญนันทน์ โกสินอัครนันท์ การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

144 58131019-0 นายธิปก อุทัยมงคล การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

145 58131034-9 นายพิสิฐ เสนาพันธ์ การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

146 58131039-8 นายธนกฤต บุญธีไธสง การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

147 58131047-1 นางสาวนวพร สังขสัญญา การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

148 58131048-9 นายพัฒณพงษ์ พงษ์จีน การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

149 58131063-8 นางสาวจณิตตา แสนวัง การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

150 58131087-7 นางสาวศุภานัน คิมูระ การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

151 58131089-3 นายธนทัต ชูศรี การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

152 58131808-6 นายวีระชัย ปานคีรี การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

153 58131814-4 นายภูมิชาย ทวาโรจน์ การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ 
1 54641018-4 นางสาวนพรัตน์ ต่อเหล่าคา้ เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร ์

2 58641012-8 นายบุรินทร์ โพยมรตันสิน เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร ์
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ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ 
3 57641009-6 นายฉัตรชัย ยืนยาว เทคโนโลยีวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร ์

4 54631022-8 นายกิติศักดิ์ ทศแสนสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 54621019-6 นายธนรัตน์ รัตนจันทา การจัดการวิสาหกิจส าหรับผู้บริหาร บริการธุรกจิ 

6 55621034-2 นายธนาคาร รักษาธรรม การจัดการวิสาหกิจส าหรับผู้บริหาร บริการธุรกจิ 

7 56621012-6 นายประกิจ เด็กหลี การจัดการวิสาหกิจส าหรับผู้บริหาร บริการธุรกจิ 

8 58651002-6 นางสาวอัญชลี สุนทราศรัย บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริการธุรกจิ 
9 58651004-2 นางสาวกรรณิกา ปัญญาธนพงศ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริการธุรกจิ 

10 58651026-5 นางสาวอาทิตยา เอื้อศรีวงศ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น บริการธุรกจิ 

11 56611062-3 นายสุเทพ นกอินทร์ การจัดการอุตสาหกรรม บริการธุรกจิ 

12 56611026-8 นายพีรวิชญ์ ธีระกาญจน ์ การจัดการอุตสาหกรรม บริการธุรกจิ   

13 57611031-6 นายสุวพิชญ์ เถาธรรมพิทักษ์ การจัดการอุตสาหกรรม บริการธุรกจิ 

14 58611015-7 นายกฤษณ์ ชาตินักรบ การจัดการอุตสาหกรรม บริการธุรกจิ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

  
           (รองศาสตราจารย์ ดร.บณัฑติ  โรจน์อารยานนท์) 
                                                                                         อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 
 
 
 
  


