
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
ฉบับท่ี  003/2563 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) 

 
 

 ตามที่สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่  1                        
ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)  ซ่ึงได้ด าเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้วน้ัน  

สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 2) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
วัน/เวลา และสถานท่ีสอบสัมภาษณ์  

วันเสาร ์ท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2563 

 
วันอาทิตย์ ท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2563 

 
ประกาศ ณ  วันที่  17  มกราคม  2563                                                                                        

                                                         
  

                                                         
                                                                                 (รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์)  

                  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

คณะ/สาขา 
ลงทะเบียน 

เวลา สถานท่ี 
คณะบริหารธุรกิจ 
- สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
  กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ          
             ผู้ประกอบการ 
  กลุ่มวิชา การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์  

12.00 – 13.00 น. 
ลงทะเบียนหน้าห้อง 

B 502 อาคาร B ชั้น 5 

คณะบริหารธุรกิจ 
- สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
  กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม 

08.30 – 09.00 น. 
ลงทะเบียนหน้าห้อง 

B 502 อาคาร B ชั้น 5 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT 

11.30 – 12.00 น. 
ลงทะเบียนหน้าห้อง 

B 502 อาคาร B ชั้น 5 

คณะ/สาขา ลงทะเบียน 

เวลา สถานท่ี 

คณะบริหารธุรกิจ 
- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ 

12.00 – 13.00 น. 
ลงทะเบียนหน้าห้อง 

A 413 อาคาร A ชั้น4 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET 

09.30 – 10.00 น. 
ลงทะเบียนหน้าห้อง 

A 413 อาคาร A ชั้น4 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) 
 
คณะบริหารธุรกิจ 

สาขานวัตกรรมการจัดการธรุกิจและอุตสาหกรรม MBI 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล สาขา 

1 636066307001 นางสาวอรรวีณ์ อัพยาวิจิตร 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้ประกอบการ 
(SME) 

2 636066307002 นางสาวดุจดาว  ศรีส าราญ 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้ประกอบการ 
(SME) 

3 636066301001 นางสาวภรณ์ชนก  ลุนนา 
กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิง
นวัตกรรม (IIM) 

4 636066302001 นางสาวกรพินธ์ุ  วิบูลย์รณรงค์ 
กลุ่มวิชา การพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 

 

สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น MBJ 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล สาขา 

1 63606626001 นางสาวกรรภิรมย์  พลเยี่ยม สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 

2 63606626002 นายพิเชษฐ์  ชัยดี สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 

3 63606626003 นางสาวลัดดาวัลย์  อบอุ่น สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 

4 63606626004 นางสาวไกรรัตน์นันท์  จันทร์พงษ์ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 

5 63606626005 นางสาวปวรรัตน์  ดาววีระกุล สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 
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คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ MIT 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล สาขา 

1 63601622001 นายอภิรัต เขียวข าแสง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) 
2 63606625001 นายนวกาญจน์  นิลประวิทย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) 

3 63606625002 นายภากรณ์  ด่านพาณิชย์กุล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) 

4 63606625003 นายสิรวิชญ์  นันทจันทูล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) 

5 63606625004 นางสาวรวิวรรณ  สงนอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) 
6 63606625005 นายชินโชติ  เทียมเมธี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล สาขา 

1 63601621001 นางสาวพัดชา  เลี้ยงรักษา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET) 

2 63606624001 นายภคพล  สิลมัฐ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET) 
3 63606624002 นางสาวกัณฐิกา  วงษ์เกษม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET) 

 
 
 

 


