
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
ฉบับท่ี  045/2563 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5) 

 
 

 ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่  1                        
ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 5)  ซึ่งได้ด าเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้วนั้น  

 
สถาบันฯ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 5) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

วัน/เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
 
วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 
 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี  26 พฤษภาคม 2563                                                                                        
                                                         

  
                                                         
                                                                                 (รศ.ดร.บณัฑติ โรจน์อารยานนท์)  

                  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/สาขา 
ลงทะเบียน 

เวลา สถานที่ 
คณะบริหารธุรกิจ 
- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ 
- สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม MBI 
- สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจสิติกส์แบบลีน LMS 

13.00 – 16.00 น. 
 

สัมภาษณ์นักศึกษา 
online 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT 

10.00 – 12.00 น. 
สัมภาษณ์นักศึกษา 

online 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET 

10.00 – 12.00 น. 
สัมภาษณ์นักศึกษา 

online 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที ่5) 
 
คณะบริหารธุรกิจ 

สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม MBI 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ – สกุล สาขา 

1 636096307001 นายธินันท ์วรไพบูลย ์
กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส าหรบัผู้ประกอบการ 
(SME) 

2 636096307002 นายเจตนภัทร ไพรสุวรรณา 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส าหรบัผู้ประกอบการ 
(SME) 

3 636096307004 นางสาวณัฐกานต์ วิเศษภักดีวงศ ์
กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส าหรบัผู้ประกอบการ 
(SME) 

4 636096307005 นางสาวปริญดา ทองกิ่งแก้ว 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ส าหรบัผู้ประกอบการ 
(SME) 

 
คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ – สกุล สาขา 

1 63609635001 นางสาวทะเอะ ฮายะชิ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 

2 63609635002 นางสาววิจิตรา มาประจง สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 

3 63609635003 นางสาวกาญจนธัช บูรณสิงห ์ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 
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คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน LMS 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ – สกุล สาขา 

1 636096307003 นายธิติวัฒน์ จิวะสมบูรณ์กุล 
สาขาการจดัการระบบการผลิต
และโลจสิติกส์แบบลีน LMS 

2 63609660001 นางสาวไพลิน เลิศพิมลพันธ ์
สาขาการจดัการระบบการผลิต
และโลจสิติกส์แบบลีน LMS 

3 63609660002 นางสาวชนาพร สีชัยปัญหา 
สาขาการจดัการระบบการผลิต
และโลจสิติกส์แบบลีน LMS 

4 63609660003 นายธนิก ปะมา 
สาขาการจดัการระบบการผลิต
และโลจสิติกส์แบบลีน LMS 

5 636096301001 นางสาวพรนภา อุ่นผาง 
สาขาการจดัการระบบการผลิต
และโลจสิติกส์แบบลีน LMS 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ – สกุล สาขา 

1 63609634001 นายนฤพนธ์ ปลอดภัย สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
2 63609634002 นายพิชญะ ลิ่มหะประเสริฐ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
3 63609634003 นางสาวชนนิกานต์ ตันนารตัน ์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
4 63609634004 นายกรณพ หาระบตุร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
5 63609634006 นายทิว ภู่ระย้า สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
6 63609634007 นายชานนท์ เสถียรวุฒไิกร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
7 63609634008 นางสาวกาญวิดา วงษ์ด ี สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
8 63609634009 นายจิรสิน บุญชัย สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
9 63609634010 นางสาวเกศินี ซ่อนกลิ่น สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
10 63609634011 นายมานนท์ บุญบางยาง สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
11 63609634013 นายเบญจรงค์ สินธุยะ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
12 63609634014 นายธนัช นาคะพันธ์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
13 63609634015 นายวิศรุต ยงบรรเจดิ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
14 63609634016 นายวรากร บัวรอด สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
15 63609634017 นายประทีป กุลม ี สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MIT) 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ – สกุล สาขา 

1 63609633001 นายธนากร คงสิร ิ สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม(MET) 
2 63609633002 นางสาวณัฐนรี อภินันทนพงศ์ สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม(MET) 

3 63609633003 นายอัตถพนธ ์อินทร์เทศ สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม(MET) 

 
 
 

 


