ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่ น
ฉบับที่ 005/2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
ภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น ได้ดาเนิ นการรั บ สมัครบุ ค คลเข้าศึ กษาต่ อระดับปริ ญ ญาโท ภาคเรี ยนที่ 1
ประจาปี การศึ กษา 2561 (รอบที่ 2) และได้ดาเนิ น การสอบสัม ภาษณ์ เรี ยบร้ อยแล้วนั้น สถาบันฯ จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ
ผูผ้ า่ นการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้มสี ิทธิ์เข้ าศึกษาฯ ต้ องยืนยันสิทธิ์การเข้ าศึกษาพร้ อมลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานตามทีส่ ถาบันฯ แจ้ ง
ตั้งแต่ วนั ที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิ ทธิ์ การเข้าศึกษาเป็ นจานวนเงิน 15,000 บาท ( หนึ่ งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยค่ายืนยันสิ ทธิ์ ดังกล่าว
เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบี ยนเป็ นนักศึกษาของสถาบันฯ และลงทะเบี ยนเรี ยนตามหลักสู ตร
ในภาคเรี ยนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2561
2. อัตราค่าเรี ยนวิชาปรับพื้นฐานของสถาบันฯ
รายการ
ค่ ายืนยันสิทธ์
ค่ายืนยันสิ ทธิ์
วิชาปรับพืน้ ฐาน (ตามประกาศของสถาบันฯ )
บัญชีเบื้องต้น (MIM/EEM)
เทคนิคการเพิ่มผลผลิต (MIM/EEM)
ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง (MBJ)
วิชาปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
หมายเหตุ : สาขาเทคโนโลยีวศิ วกรรม(MET) ไม่มีเรี ยนปรับพื้นฐาน

ค่ าใช้ จ่าย (บาท)
15,000
5,000
5,000
8,000
5,000

วิธีการชาระเงินค่ ายืนยันสิ ทธิ์และค่ าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐาน
1. กรอกแบบฟอร์ มการยืนยันสิ ทธิ์ พร้อมรายวิชาปรับพื้นฐาน (ในรายวิชาที่สถาบันฯ บังคับหรื อสามารถลง
เรี ยนได้ตามความสมัครใจ)ที่ http://www.tni.ac.th
2. พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน (Bill payment Pay-in slip) เพื่อนาไปชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารตามวัน
และเวลาที่สถาบันฯกาหนด
3. ใบเสร็ จค่ายืนยันสิ ทธิ์สามารถรับได้ที่ ฝ่ ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา

* ผูผ้ ่านการคัดเลือกที่ได้ชาระค่ายืนยันสิ ทธิ์ฯ (จานวน 15,000 บาท) และค่าลงทะเบียนเรี ยนวิชาปรับพื้นฐาน / วิชา
เตรี ยมความพร้อมแล้ว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินจานวนดังกล่าวทุกกรณี

2

รายละเอียดการขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
สถาบันฯ กาหนดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร A ชั้น 1
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้ องนาหลักฐานประกอบการขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา (พิมพ์จากระบบทะเบียน reg.tni.ac.th)
จานวน 1 ฉบับ
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ใช้ติดบนแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียน)
จานวน 1 รู ป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง)
จานวน 2 ฉบับ
5 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
5.1 สาเนาใบ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ถ่ายหน้า-หลังขัดเจน)
จานวน 2 ฉบับ
5.2 สาเนาใบปริ ญญาบัตร
จานวน 2 ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสาเนาหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)
จานวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง (ตรวจโรคทัว่ ไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรื อเอกชนเท่านั้น จานวน 1 ฉบับ

กาหนดวันเปิ ดภาคเรียน
วันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

