
 
 

 

ประกาศสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่  
ฉบบัที ่108/2561 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) 

 
 

   ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) และได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนั้น สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อ                 
ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
1. การยืนยันสิทธิ์ และลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศึกษาฯ  ตอ้งยนืยนัสทิธิก์ารเขา้ศกึษาพร้อมลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐานตามทีส่ถาบนัฯ ก าหนด     
ตัง้แตว่นัที ่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถงึวนัที ่ 15 มกราคม 2562  ดังนี ้
 

1. ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยค่ายืนยันสิทธิ์
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร       
ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

2. อัตราค่าเรียนวิชาปรับพืน้ฐานของสถาบันฯ  
(ลงทะเบียนเรียนวชิาปรับพืน้ฐานตามทีบ่ังคับ หรือ เลือกลงทะเบียนตามสมัครใจ) 

 
 1.1 วิธีการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  

1. กรอกแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์พร้อมรายวิชาปรับพื้นฐาน (ในรายวิชาที่สถาบันฯ บังคับ หรือ 
สามารถลงเรียนได้ตามความสมัครใจ)ที่  http://grad.tni.ac.th 

2. พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน (Bill payment Pay-in slip) เพื่อน าไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร         
ตามวันและเวลาที่สถาบันฯก าหนด 

3. ใบเสร็จค่ายืนยันสิทธิ์สามารถรับได้ที่ ฝ่ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 ในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 
หมายเหตุ* ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ฯ (จ านวน 15,000 บาท) และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับ

พื้นฐาน / วิชาเตรียมความพร้อมแล้ว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจ านวนดังกล่าวทุกกรณี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายการ คา่ใชจ้า่ย (บาท) 
คา่ยนืยนัสทิธ ์  
     ค่ายืนยนัสิทธิ ์ 15,000 
วชิาปรบัพืน้ฐาน (ตามประกาศของสถาบนัฯ ) 
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) ไม่มีเรียนปรับพืน้ฐาน 

 



 2 

 
 

2. รายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 

2.1 ก าหนดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 สถาบันฯ ก าหนดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 
ในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 – 14.30 น.  ณ ห้องงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร A ชั้น 1  
 

เวลา คณะ 
08.30 น. – 11.00 น. คณะบริหารธุรกิจ 

11.00 น. – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13.00 น. – 14.30 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.2 เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องน าหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา  (พิมพ์จากระบบทะเบยีน reg.tni.ac.th)  จ านวน  1 ฉบับ 
2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ใช้ติดบนแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียน)   จ านวน   1 รูป 
3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา                                                   จ านวน  1 ฉบับ 
4. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)       จ านวน  2 ฉบับ 
5. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 
 5.1 ส าเนาใบ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ถ่ายหนา้-หลังชัดเจน)   จ านวน  2 ฉบับ 
 5.2 ส าเนาใบปริญญาบตัร       จ านวน  2 ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายส าเนาหนา้แรกและหน้าที่มชีื่อของนักศึกษา)    จ านวน  1 ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ตรวจโรคทั่วไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น     จ านวน  1 ฉบับ 

 
 
ก าหนดวนัเปดิภาคเรยีน 
 วนัเสารท์ี ่22 มถินุายน 2562 
 
 

ประกาศ ณ  วันที ่29 พฤศจิกายน 2561 
       
 
 
 

(นางพรอนงค์ นิยมคา้ โฮริคาวา) 
                        รองอธิการบดี ปฏิบตัิหน้าที่แทน 

         อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

รายชือ่ผูม้ีสทิธิส์อบสมัภาษณ์ หลกัสตูรปรญิญาโท  
ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2562 (รอบที่ 1) 

 
 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
   

คณะบรหิารธรุกจิ 
สาขานวตักรรมการจัดการธรุกิจและอุตสาหกรรม MBI 

ล าดบั 
 
 

รหสัประจ าตวั 
 
 

ชื่อ – สกลุ 
 
 

สาขา 
 
 

ปรบัพืน้ฐาน 

การบญัชี
เบือ้งตน้ 

เทคนคิ
การเพิม่
ผลผลติ 

1 2562530010 น.ส. อภิชญา อัศว์วิเศษศิวะกุล 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ MBI-SME 

√   

2 2562530014 นาย ภากร ท่าไม้สุข 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ MBI-SME 

√   

3 2562530011 น.ส. สรียา ทองเอี่ยม 
กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรม
เชิงนวัตกรรม MBI-IIM 

  √ 

 
สาขาบรหิารธรุกจิญีปุ่น่ MBJ 

ล าดบั 
 
 

รหสัประจ าตวั 
 
 

ชื่อ – สกลุ 
 
 

สาขา 
 
 

ปรบัพืน้ฐาน 

การบญัชี
เบือ้งตน้ 

ภาษาญีปุ่น่
ขัน้สงู 

เทคนคิ
การเพิม่
ผลผลติ 

1 2562530003 น.ส. ชุติกาญจน์ เนียมสกุล 
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น 
MBJ √     

2 2562550001 น.ส. อภิชญา ธารีวาสน ์
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น 
MBJ √     

 
 

 

ล าดับ 
 

รหัสประจ าตัว 
 

ช่ือ – สกุล 
 

สาขา 
 

ปรับพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2562530004 นาย วิชัย วิรัตกพันธ ์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (MIT) √ 

2 2562530008 น.ส. บุษรินทร์ กองศิลป ์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (MIT) √ 

3 2562530012 น.ส. ธิดารตัน์ ประเสริฐผล สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (MIT) √ 

4 2562530013 นาย ศักดิ์ชาย ชังเรือง สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (MIT) √ 


