
 
 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
ฉบับท่ี  025/2562 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) 

 
 

 
 ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปี

การศึกษา 2562 (รอบท่ี 3)  ซึ่งได้ด าเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้วนั้น  
สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

วัน/เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
 
วันอาทิตย ์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 

 
วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562 

 
ประกาศ ณ  วันท่ี  21  มีนาคม  2562      
                                                                                    

   
 

                                                                                         (รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์) 
            อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

 
 

คณะ/สาขา 
ลงทะเบียน 

เวลา สถานที ่

คณะบริหารธุรกิจ 
- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ 

- สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม MBI 
 

12.30 - 13.00 น. 
ลงทะเบียน ณ ห้อง 

A413 อาคาร A ชั้น 1 

คณะ/สาขา 
ลงทะเบียน 

เวลา สถานที ่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) 

 
 

12.30 - 13.00 น. 
 

 

 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 

อาคาร B ชั้น 1 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

 

 
รหัสประจ าตัว 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 

 
สาขา 

 

1 2562530038 นาย กัมปนาท ศุภกิตติธรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

2 2562530039 นาย พิทยา ศิริปการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

3 2562530040 น.ส. ณัฐริกา ฟองค า 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

4 2562530041 นาย สิริทัศน์ เลิศตระกลูถาวร 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

5 2562530044 นาย ภานุสรณ์ ศรีจามร 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

6 2562530045 น.ส. สริิกานต์ ไชยกลู 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

7 2562530046 นาย ภูมิพัฒน์ แสงประดับ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

8 2562530050 นาย ณัฐวัฒน์ วิวัจนสิรินทร ์
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

9 2562530052 นาย ณัฐวุฒิ วาณิชยชาต ิ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

10 2562530053 นาย คเณศวร์ เพิ่มทรัพย ์
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

11 2562530054 น.ส. วารุณี ค าช่ืนวงค์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

12 2562530043 น.ส. เพียงเดือน กกสันเทียะ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) 
 
คณะบริหารธุรกิจ 

สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม MBI 
 

ล าดับ 
 
 

รหัสประจ าตัว 
 
 

ชื่อ – สกุล 
 
 

สาขา 
 
 

1 2562530035 นาย ธนิก ปะมา 
กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิง
นวัตกรรม (IIM) 

2 2562530036 นาย ศิริศักดิ์ จันบดุส ี
กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิง
นวัตกรรม (IIM) 

3 2562530047 น.ส. ณัฐณิชา อักษรวงศ ์
กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิง
นวัตกรรม (IIM) 

4 2562550007 น.ส. สุชาดา พันธุส์ถิตย์วงศ ์
กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิง
นวัตกรรม (IIM) 

5 2562550008 นาย ยุรนันท์ มูซอ 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส าหรบัผู้ประกอบการ 
(SME) 

6 2562550009 นาย ประสิทธ์ิ พงศ์ด ารง 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส าหรบัผู้ประกอบการ 
(SME) 

7 2562550010 นาย รวิช วงศ์สวัสดิ ์
กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส าหรบัผู้ประกอบการ 
(SME) 

 
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ 

ล าดับ 
 
 

รหัสประจ าตัว 
 
 

ชื่อ – สกุล 
 
 

สาขา 
 
 

1 2562530037 นางสาววีรพร สุวนันทรัตน ์ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 

2 2562530042 น.ส. ภรณ์ทิพย์ อินทรุขา สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 

3 2562530049 นาย ธนวัฒน์ เขษมวงศ์ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล สาขา 

1 2562530027 นาย จิรายุ หลิมเปยี 
สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม
(MET) 

2 2562530048 นาย พิชัย ปั้นมณ ี
สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม
(MET) 

3 2562530051 นาย ภฤศฐปกร รอดผล 
สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม
(MET) 

 
 
 
 

 


