
 
 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
ฉบับท่ี 026/2562 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) 

 
 

   ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) และได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนั้น สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อ                 
ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
1. การยืนยันสิทธิ์ และลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาพร้อมลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่สถาบันฯ 
ก าหนดตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่  30 เมษายน 2562  ดังนี้ 
 

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 (ในรายวิชาที่สถาบนัฯ บังคับ หรือ สามารถ
ลงเรียนได้ตามความสมัครใจ)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 ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ค่ายืนยันสิทธ์  
     ค่ายืนยนัสิทธิ ์ 15,000 

วิชาปรับพื้นฐาน (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) ไม่มีเรียนปรับพืน้ฐาน 
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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 าหนดวันเปิดภาคเรียน 
 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 
 

 
ประกาศ ณ  วันที ่29 มีนาคม 2562 

       
 
 
 

 

(รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์) 
            อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาเทคโนลีสารสนเทศ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

 

 
รหัสประจ าตัว 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 

 
สาขา 

 

ปรับพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2652530040 นางสาวณัฐริกา ฟองค า 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

√ 

2 2562530044 นายภานุสรณ ์ศรีจามร 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

√ 

3 2562530050 นายณัฐวัฒน ์วิวัจนสิรินทร ์
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

√ 

4 2562530054 นางสาววารณุ ีค าช่ืนวงศ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

√ 

5 2562530045 นางสาวสิริกานต์ ไชยกลู 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

√ 

6 2562530052 นายณัฐวุฒิ วาณิชยชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

√ 

7 2562530039 นายพิทยา ศิริปการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

 

8 2562530041 นายสิริทัศน์ เลิศตระกลูถาวร 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 

 

9 2562530046 นายภูมิพัฒน์ แสงประดับ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MIT) 
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คณะบริหารธุรกิจ 

- สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม MBI 

ล าดับ 
 
 

รหัสประจ าตัว 
 
 

ชื่อ – สกุล 
 
 

สาขา 
 
 

ปรับพ้ืนฐาน 

การบัญชี
เบ้ืองต้น 

เทคนิค
การเพ่ิม
ผลผลิต 

1 2562530035 นายธนิก ปะมา 
กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรม

เชิงนวัตกรรม (IIM) 
√  

2 2562550008 นายยุรนันท์ มูซอ 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ (SME) 

  

3 2562550010 นายรวิช วงษ์สวัสดิ ์
กลุ่มวิชา การวางแผนและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ (SME) 

  

4 2562550009 นายประสิทธ์ิ พงศ์ด ารง 
กลุ่มวิชา การวางแผนและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ (SME) 

  

 
- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ 

ล าดับ 
 
 

รหัสประจ าตัว 
 
 

ชื่อ – สกุล 
 
 

สาขา 
 
 

ปรับพ้ืนฐาน 

การบัญชี
เบ้ืองต้น 

ภาษาญ่ีปุ่น
ขั้นสูง 

เทคนิค
การเพ่ิม
ผลผลิต 

1 2562530042 นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทรุขา 
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น 

(MBJ) 
√   

2 2562530037 นางสาววีรพร สุวนันท์ทรัตน ์
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น 

(MBJ) 
√   

3 2562530049 นายธนวัฒน์ เขษมวงศ ์
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น 

(MBJ) 
√   
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล สาขา 

1 2562530051 นายภฤศฐปกร รอดผล สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม(MET) 

2 2562530048 นายพิชัย ปั้นมณ ี สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม(MET) 
3 2562530027 นายจิราย ุหลิมเปีย สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม(MET) 

4 2562530055 นายภูธเนศ จิรกิจบุญญา สาขาเทคโนโลยีวศิวกรรม(MET) 

 
 

 
 


