ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
ฉบับที่ 108/2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดาเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) และได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้วนั้น สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การยืนยันสิทธิ์ และลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าศึกษาฯ ต้องยืนยันสิทธิก์ ารเข้าศึกษาพร้อมลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานตามทีส่ ถาบันฯ กาหนด
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ดังนี้
1. ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เป็นจานวนเงิน 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยค่ายืนยันสิทธิ์
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
ในภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
2. อัตราค่าเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานของสถาบันฯ
(ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานตามทีบ่ ังคับ หรือ เลือกลงทะเบียนตามสมัครใจ)
รายการ
ค่าใช้จา่ ย (บาท)
ค่ายืนยันสิทธ์
ค่ายืนยันสิทธิ์
15,000
วิชาปรับพืน้ ฐาน (ตามประกาศของสถาบันฯ )
บัญชีเบื้องต้น (MBI-IIM, MBI-SME, MBJ)
5,000
เทคนิคการเพิ่มผลผลิต (MBI-IIM, MBI-SME, MBJ)
5,000
ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง (MBJ)
8,000
วิชาปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
5,000
หมายเหตุ : สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET) ไม่มีเรียนปรับพืน้ ฐาน
1.1 วิธีการชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
1. กรอกแบบฟอร์ม การยื น ยั น สิ ท ธิ์ พ ร้อมรายวิ ช าปรับ พื้ น ฐาน (ในรายวิ ช าที่ ส ถาบั น ฯ บั ง คั บ หรื อ
สามารถลงเรียนได้ตามความสมัครใจ)ที่ http://grad.tni.ac.th
2. พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน (Bill payment Pay-in slip) เพื่อนาไปชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามวันและเวลาที่สถาบันฯกาหนด
3. ใบเสร็จค่ายืนยันสิทธิ์สามารถรับได้ที่ ฝ่ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
หมายเหตุ* ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ชาระค่ายืนยันสิทธิ์ฯ (จานวน 15,000 บาท) และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับ
พื้นฐาน / วิชาเตรียมความพร้อมแล้ว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจานวนดังกล่าวทุกกรณี
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2. รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
2.1 กาหนดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
สถาบันฯ กาหนดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
ในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร A ชั้น 1
เวลา
08.30 น. – 11.00 น.

คณะ
คณะบริหารธุรกิจ

11.00 น. – 12.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

13.00 น. – 14.30 น.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนาหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (พิมพ์จากระบบทะเบียน reg.tni.ac.th)
จานวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ใช้ติดบนแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียน)
จานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
5.1 สาเนาใบ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ถ่ายหน้า-หลังชัดเจน)
จานวน 2 ฉบับ
5.2 สาเนาใบปริญญาบัตร
จานวน 2 ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสาเนาหน้าแรกและหน้าที่มชี ื่อของนักศึกษา)
จานวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ตรวจโรคทั่วไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น
จานวน 1 ฉบับ
กาหนดวันเปิดภาคเรียน
วันเสาร์ที่ 22 มิถนุ ายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

(นางพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชือ่ ผูม้ ีสทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ

รหัสประจาตัว

ชื่อ – สกุล

1

2562530004

นาย วิชัย วิรัตกพันธ์

2

2562530008

น.ส. บุษรินทร์ กองศิลป์

3

2562530012

น.ส. ธิดารัตน์ ประเสริฐผล

4

2562530013

นาย ศักดิ์ชาย ชังเรือง

สาขา

ปรับพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

√
√

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

√

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

√

คณะบริหารธุรกิจ
สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม MBI
ลาดับ

รหัสประจาตัว

ชื่อ – สกุล

1

2562530010

น.ส. อภิชญา อัศว์วิเศษศิวะกุล

2

2562530014

นาย ภากร ท่าไม้สุข

3

2562530011

น.ส. สรียา ทองเอี่ยม

ปรับพืน้ ฐาน
เทคนิค
การบัญชี
การเพิม่
เบือ้ งต้น
ผลผลิต

สาขา
กลุ่มวิชา การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับ
ผู้ประกอบการ MBI-SME
กลุ่มวิชา การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับ
ผู้ประกอบการ MBI-SME
กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรม
เชิงนวัตกรรม MBI-IIM

√
√
√

สาขาบริหารธุรกิจญีป่ นุ่ MBJ
ปรับพืน้ ฐาน
ลาดับ

รหัสประจาตัว

ชื่อ – สกุล

สาขา
การบัญชี
เบือ้ งต้น

1

2562530003

น.ส. ชุติกาญจน์ เนียมสกุล

2

2562550001

น.ส. อภิชญา ธารีวาสน์

สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
MBJ
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
MBJ

√
√

เทคนิค
ภาษาญีป่ นุ่ การเพิม่
ขัน้ สูง
ผลผลิต

