
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
ฉบับที่ 093/2550   

เร่ือง รับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
และการสอบแขงขันเพ่ือรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551  

 
   จากท่ีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนไดมีประกาศฉบับที่ 080/2550 เรื่อง รับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) และการสอบแขงขันเพ่ือรับทุนการ
ศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 แลวนั้น  เนื่องจากไดมีขอแกไขเพ่ิมเติมในรายละเอียดของประกาศเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม จึงขอยกเลิกประกาศดังกลาว และใหใชขอความในประกาศฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
1. หลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร 

                            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) จํานวน 50 คน 
  
        2.    ทุนการศึกษา  

การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2551 นี้ สถาบันฯ ไดมีการจัดสอบแขงขันเพ่ือ
รับทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน   โดยผูที่มีคะแนน GPAX  ต้ังแต 2.50 ขึ้นไป   สามารถที่จะสอบแขงขัน
เพ่ือรับทุนการศึกษาของสถาบันฯได ทุนการศึกษาของสถาบันฯ มี 3 ประเภท ดังนี้  
    ทุนประเภทที่  1   สนับสนุนเฉพาะคาหนวยกิต  100% และคาครองชีพ รวมประมาณ 90,000 บาทตอ ป  
 ทุนประเภทที่  2   สนับสนุนเฉพาะคาหนวยกิต  100% ประมาณ 60,000 บาทตอ ป 

ทุนประเภทที่  3   สนันสนุนเฉพาะคาหนวยกิต   50%  ประมาณ 30,000 บาทตอ ป  
 

3.    คุณสมบัติผูสมัคร 
    3.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธ์ิสมัคร 

1) ตองมีสัญชาติไทย มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือเปนบุคคลที่อยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 
2) เปนผูมีรางกายและสุขภาพจิตสมบูรณ กลาวคือ  ไมเปนผูทุพพลภาพไรความสามารถและจิตฟนเฟอนไมสม

ประกอบ และตองมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ 

3) เปนผูที่ปราศจากโรค ดังตอไปนี้ 
- โรคเรื้อน,วัณโรค,โรคปอด,โรคพิษสุราเรื้อรัง,ติดยาเสพติด,โรคหัวใจ 
- โรคเรื้อรังที่รักษาใหหายขาดไมได เชน โรคเบาหวาน,โรคไต,โรคความดันโลหิตสูง 
- โรคอื่นๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทยเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบ อาชีพ 
- ไมเปนโรคตาบอดสีในระดับที่คณะกรรมการเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือประกอบอาชีพ 

4) ไมเคยถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทําความผิด   
ตางๆ ที่ไมใชทางดานวิชาการ 

5) จะตองไมเปนผูที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทําผิดหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบวัดความรูเพ่ือสมัครเขา 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา 
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    3.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร  
 

คณะ/หลักสูตร รายละเอียด 
คณะบริหารธุรกิจ 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง) 

 
• เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้น ปวส.2 หรือผูจบการศึกษาระดับปวส. 
หรือเทียบเทา หรือปริญญาตรีทุกสาขา  

• สําหรับผูสมัครที่ประสงคสมัครสอบเพ่ือชิงทุนการศึกษาจะตอง
ไดคะแนน GPAX 2.50 ขึ้นไป (ผูสมัครที่กําลังศึกษาอยู ปวส.2 
คิด GPAX 3 ภาคการศึกษา)  

หมายเหตุหมายเหตุ    ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครใหชัดเจน หากสถาบันพบวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมถูกตองกับ   ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครใหชัดเจน หากสถาบันพบวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมถูกตองกับ
เกณฑการพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครที่สถาบันฯ กําหนด  สถาบัเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครที่สถาบันฯ กําหนด  สถาบันฯจะตัดสิทธ์ิการสมัครทันทีนฯจะตัดสิทธ์ิการสมัครทันที  
  
  

4. กําหนดการรับสมัครและกําหนดการสอบ 

*    ผูสมัครแบบชิงทุนการศึกษา ที่สอบไมผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาตอในวันเสารที่ 16    
    กุมภาพันธ  2551 ตามประกาศวันศุกรที่ 8 ก.พ. 51 
** ผูสมัครที่สอบผานขอเขียน แตไมผานการสัมภาษณเพ่ือรับทุนการศึกษา สามารถยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาตอไดต้ังแตวันศุกรที่ 15   
    ก.พ. 51 – วันศุกรที่ 7 มี.ค. 51 

 
4.1 วิธีการสมัคร 

4.1.1 วิธีการสมัคร มี 2 วิธี คือ 
(1) สมัครทางไปรษณีย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผูสมัครเขาเว็บไซตของสถาบันฯที่ www.tni.ac.th กรอกใบสมัครออนไลน  ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
กอนแลวกดปุมสงใบสมัคร หลังจากนั้นระบบจะแจงรหัสประจําตัวผูสมัครและรายละเอียดที่ไดสมัครไว 
จึงทําการพิมพรายละเอียดดังกลาวเก็บไวเปนหลักฐาน เพ่ือใหเปนขอมูลอางอิงในการสมัครตอไป 

กําหนดการ สําหรับผูสมัครท่ีประสงคจะสอบเพื่อชิง
ทุนการศึกษา 

สําหรับผูสมัครท่ีไมประสงคสอบเพื่อชิงทุน
การศึกษา 

รับสมัครทางไปรษณีย วันศุกรที่ 5 ต.ค. 50 – วันเสารที่ 22 ธ.ค. 50 วันศุกรที่ 5 ต.ค. 50 – วันเสารที่ 26 ม.ค. 51 
รับสมัครดวยตนเอง วันศุกรที่ 5 ต.ค. 50 – วันศุกรที่ 28 ธ.ค. 50 วันศุกรที่ 5 ต.ค. 50 – วันศุกรที่ 1 ก.พ. 51 
ประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิ์สอบขอเขียน  วันพุธที่ 9 ม.ค. 51 - 
สอบขอเขียน วันอาทิตยที่ 20 ม.ค. 51 - 
ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและมีสิทธิ์
สอบสัมภาษณชิงทุนการศึกษา 

วันศุกรที่ 1 ก.พ. 51 * - 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเขาศึกษา
ตอสําหรับผูไมประสงคสอบชิงทุนการศึกษา - วันศุกรที่ 8 ก.พ. 51 

สอบสัมภาษณชิงทุนการศึกษา วันเสารที่ 9 ก.พ. 51 - 
ประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา วันศุกรที่ 15 ก.พ. 51** - 
สอบสัมภาษณเพ่ือเขาศึกษา - วันเสารที่ 16 ก.พ. 51  
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  - วันพุธที่ 20 ก.พ. 51 
ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ วันศุกรที่ 15 ก.พ. – วันศุกรที่ 7 มี.ค. 51 วันพุธที่ 20 ก.พ. – วันศุกรที่ 7 มี.ค. 51 
ข้ึนทะเบียนรายงานตัวเปนนักศึกษา วันเสารที่ 24 พ.ค. – วันอาทิตยที่ 25 พ.ค. 51  วันเสารที่ 24 พ.ค. – วันอาทิตยที่ 25 พ.ค. 51  



 3
2. โอนเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารจํานวน 200 บาท ในนาม " สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน "  

โดยสามารถเลือกธนาคารไดดังนี้  
 

 
3. ผูสมัครสําเนาใบโอนเงินเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐาน 
4. สงเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามขอ 4.1.2  ใหสถาบันฯ ทางไปรษณียมาที่  

 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุเมื่อสถาบันฯไดรับเอกสารประกอบการรับสมัครแลว สถาบันฯจะจัดสงใบเสร็จรับเงินและระเบียบการรับ
สมัครกลับไปใหผูสมัครตามที่อยูที่ผูสมัครใหไว 
 
(2) สมัครดวยตนเอง 

ที่ สํานักทะเบียนฯ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน    1771/1  ถนนพัฒนาการ    แขวงสวนหลวง     เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250      ในวันจันทร-ศุกร  เวลา 08.30 – 17.00 น. และวันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00 
– 16.00 น. (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ) มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผูสมัครเขาเว็บไซตของสถาบันฯที่ www.tni.ac.th กรอกใบสมัครออนไลน  ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง

กอนแลวกดปุมสงใบสมัคร หลังจากนั้นระบบจะแจงรหัสประจําตัวผูสมัครและรายละเอียดที่ไดสมัครไว 
จึงทําการพิมพรายละเอียดดังกลาวเก็บไวเปนหลักฐาน เพ่ือใหเปนขอมูลอางอิงในการสมัครตอไป 

2. ย่ืนเอกสารประกอบการสมัครตามขอ 4.1.2 
3. ชําระเงินคาสมัครสอบจํานวน 200 บาท   
4. รับระเบียบการรับสมัคร  
5. รับใบเสร็จรับเงินซึ่งติดรูปถายและประทับตราสถาบันฯ เรียบรอยแลว 

 
4.1.2  เอกสารประกอบการสมัครเขาศึกษา 

1. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา เชน  ปพ.1:4 หรือ รบ.1   จํานวน 2 ฉบับ 
3. สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
4. ใบโอนเงินคาสมัครสอบจํานวน 200 บาท  ชําระเงินผานทางธนาคารเทาน้ัน โดยตองระบุชื่อผูสมัคร

ใหชัดเจน (กรณีสมัครทางไปรษณีย) 

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขท่ี 
ธนาคารกรุงไทย  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาพัฒนาการ 17     บัญชีเลขท่ี 064-0-07485-5 
ธนาคารกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาสุขุมวิท 43     บัญชีเลขท่ี 172-0-86367-7 
ธนาคารไทยพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาคลองตัน   บัญชีเลขท่ี 028-2-89955-0 
ธนาคารธนชาต  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีเลขท่ี 059-2-00684-7 

กรุณาสง   
งานรับสมัครนักศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน                   
1771/1  ถนนพัฒนาการ 

แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 
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หมายเหตุ  ผูสมัครตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองและใหเขียนเลขรหัสประจําตัวผูสมัคร ไวที่มุมบนดานขวา
ของเอกสารทุกฉบับ (ผูสมัครจะไดรับรหัสประจําตัวผูสมัครเมื่อกรอกใบสมัครออนไลนเรียบรอยแลว)  และการ
สมัครจะไมมีผลสมบูรณจนกวาผูสมัครจะสงเอกสารมาครบถวน  
 

5. การคัดเลือก 
5.1 ผูท่ีขอรับทุนการศึกษา สถาบันฯ จะพิจารณาจากคะแนน GPAX คะแนนสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณชิง  
       ทุนการศึกษา 

5.1.1 กําหนดการวันสอบขอเขียน    
 

วันอาทิตยท่ี  20  มกราคม   2551 วิชาที่สอบ 
เวลา   09.00  –  11.00 น. วิชาคณิตศาสตร 1    
เวลา   12.00  –  14.00 น. วิชาสังคมศึกษา 
เวลา   14.30  –  16.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ 

 
5.1.2 ระเบียบการสอบขอเขียนสําหรับผูสมัครสอบเพื่อชิงทุนการศึกษา 

ผูสมัครสอบทุกคนจะตองปฏิบัติตามระเบียบการสอบอยางเครงครัด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การสอบซึ่ง 
ระเบียบการสอบคัดเลือก มีดังนี้ 
ในวันสอบ ผูสมัครจะตองนําเอกสารดังตอไปน้ี ติดตัวมาเขาหองสอบอยางครบถวน 
- บัตรประจําตัวประชาชน 
- ใบเสร็จรับเงินซึ่งติดรูปถายและประทับตราสถาบันฯ ใชเปนบัตรประจําตัวผูสมัคร 
หมายเหต ุ
1) หากผูสมัครทานใดมิไดนําเอกสารดังกลาวมาแสดงในหองสอบถือวาหมดสิทธิ์สอบ 
2) วางบัตรประจําตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงิน บนโตะที่นั่งสอบ เพ่ือแสดงตอกรรมการคุมสอบ 
3) ไมอนุญาตใหผูสมัครสอบเขาหองสอบ หลังจากเวลาที่เริ่มสอบผานไปแลว 30 นาที ถามาชากวาเวลาที่กําหนด
ไว ถือวา หมดสิทธิ์สอบ 
4) ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบ ไมวากรณีใดๆ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เริ่มสอบ 
5) หามนําเอกสารอื่นใด (ยกเวนบัตรประจําตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงิน)  และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ได
แก วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือส่ือสารใดๆ โทรศัพทมือถือ กลองถายรูป เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่
ใชคํานวณได และไมบรรทัดที่มีสูตรตางๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือวาทุจริตในการสอบและหมด
สิทธิ์สอบ อุปกรณท่ีอนุญาตใหนําเขาหองสอบได คือ ดินสอ 2B  ปากกา  และยางลบ 
6) หามขีดเขียนขอความใดๆ ในบัตรประจําตัวประชาชน  ใบเสร็จรับเงิน หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของผูสมัคร
สอบ หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใด มิฉะนั้นจะถือวา ทุจริตในการสอบ และหมดสิทธิ์สอบ   
7) ถามีการทุจริตไมวากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดําเนินการสอบจะบันทึกไวที่กระดาษคําตอบ 
โดยผูสอบจะไมรับทราบก็ได และจะไมพิจารณาคะแนนสอบ 
8) กอนหมดเวลา 5 นาที กรรมการคุมสอบจะประกาศใหทราบ หามผูสอบสงกระดาษคําตอบดวย   ตนเอง เมื่อ
ตองการสงใหยกมือแจงกรรมการคุมสอบ ขณะหมดเวลาหามผูสอบออกจากหองสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะ
ไดเก็บกระดาษคําตอบของผูสอบนั้นไปจากโตะที่นั่งสอบแลวและหามนําขอสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 
9) ในกรณีที่เกิดปญหาใดๆ กรุณาติดตอที่กรรมการคุมสอบ 

  
5.2 ผูท่ีไมขอรับทุนการศึกษา  สถาบันฯ จะพิจารณาจากคะแนน GPAX และการสอบสัมภาษณเพ่ือเขาศึกษาตอ 
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6. ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณชิงทุนการศึกษา 
สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและมีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา ในวันศุกรท่ี 1กุมภาพันธ 2551  

และ สอบสัมภาษณชิงทุนการศึกษาในวันเสารท่ี 9 กุมภาพันธ 2550 ที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน1771/1 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 และ ทางเว็บไซต  www.tni.ac.th  (ผูสมัครแบบชิงทุนการศึกษา 
ที่สอบไมผานขอเขียนตองเขารับการสอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาตอในวันเสารที่ 16  กุมภาพันธ  2551 ตามประกาศ
วันศุกรที่ 8 ก.พ. 51)  
 
7. ประกาศรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา 

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนการศึกษา ในวันศุกรท่ี 15 กุมภาพันธ 2551  ที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุน1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 และ ทางเว็บไซต  www.tni.ac.th    
 
8. สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาตอสําหรับผูสมัครที่ไมประสงคสอบชิงทุนการศึกษาและผูประสงค 
    สอบชิงทุนการศึกษาที่ไมผานการสอบขอเขียน 
 สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพ่ือเขาศึกษาตอในวันศุกร ที่ 8 กุมภาพันธ 2551 และสอบ
สัมภาษณในวันเสารท่ี 16 กุมภาพันธ 2551 ที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 1771/1 ถ.พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 (ผูสมัครเขาศึกษาตอ แบบชิงทุนการศึกษา ที่สอบไมผานขอเขียน หากประสงคจะเขาศึกษาตอ
ในสถาบันฯ จะตองเขารับการสอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาตอในวันเสารที่ 16 ก.พ. 51 ตามเวลาที่กําหนด) 
 
9. ประกาศผลการสอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาตอ 
 สถาบันฯจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ที่สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 1771/1 ถ.พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 และท่ี www.tni.ac.th 
 
10. การยืนยันสิทธ์ิ 
 10.1 ผูท่ีไดรับทุนการศึกษา จะตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ ต้ังแตวันศุกรท่ี 15 กุมภาพันธ 2551 – วันศุกรท่ี 7  
                         มีนาคม 2551 

10.2  ผูท่ีไมไดรับทุนการศึกษา จะตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ ต้ังแตวันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ 2551 – วันศุกรท่ี  
          7 มีนาคม 2551    
 

รายละเอียด คายืนยันสิทธ์ิ (บาท) 
(1) คายืนยันสิทธิ์ (สถาบันฯ จะไมคืนหากผูผานการคัดเลือกยกเลิก
การเขาศึกษาในสถาบันฯ แตจะนําไปหักออกจากคาใชจายการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก) 

15,000 

 
วิธีการการยืนยันสิทธ์ิการเขาศึกษาตอ มี 2 วิธี 

 

วิธีท่ี1  ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์และคาเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานดวยตนเอง  
   กรอกแบบฟอรมการยืนยันสิทธิ์ที่สถาบันฯจัดเตรียมไวใหและชําระเงินที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
อาคาร A    ชั้น 2   1771/1  ถ. พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
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วิธีท่ี 2 ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์และคาเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานโดยสงเอกสารทางไปรษณีย  
            ชําระเงินผานทางธนาคารเทาน้ัน  

    Download  แบบฟอรมการยืนยันสิทธิ์ไดที่ เว็ปไซด   http://www.tni.ac.th   โดยกรอกแบบฟอรมให
ครบถวนและชําระเงินที่ธนาคาร โดยชําระ ดวยเช็ค หรือ โอนเงินผานธนาคาร  รายละเอียดดังนี ้

 

• ชําระดวยเช็ค  
รับเฉพาะ  Cashier Cheque  เทานั้น  ส่ังจายในนาม  " สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน " 

• โอนเงินผานธนาคาร 
 

 
โดยจัดสงแบบฟอรมการยืนยันสิทธิ์และหลักฐานการชําระเงินตัวตริง ในรูปของไปรษณียลงทะเบียน/EMS ตามที่อยูนี้ 
ภายในวันศุกรท่ี 7 มีนาคม 2551 (ดูจากวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ) โดยใหถายสําเนาเก็บไวเปนหลักฐาน
อางอิง 
 
ที่อยูจัดสงเอกสาร 
 

 
 

   
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ   

- ถาไมชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ ภายใน วันศุกรที่ 7 มีนาคม 2551 ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน จะถือ
วาทานสละสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ และจะตัดรายชื่อออกจากผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอทันท ี 

- สอบถามการไดรับเอกสารการยืนยันสิทธิ์ทางไปรษณียไดที่ “งานบัญชีและการเงิน”  
โทรศัพท 0-2763-2627,0-2763-2610 โทรสาร 0-2763-2700 

 
11. การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
    

ผูสมัครที่ผานการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2551 ที่ไดชําระคายืนยันสิทธิ์
แลวจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551  ต้ังแตวันเสารท่ี 24 – วัน
อาทิตยท่ี 25  พฤษภาคม  2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวน
หลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่ 
ธนาคารกรุงไทย  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาพัฒนาการ 17     บัญชีเลขท่ี 064-0-07485-5 
ธนาคารกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาสุขุมวิท 43     บัญชีเลขท่ี 172-0-86367-7 
ธนาคารไทยพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาคลองตัน   บัญชีเลขท่ี 028-2-89955-0 
ธนาคารธนชาต  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีเลขท่ี 059-2-00684-7 

กรุณาสง 
 

หัวหนางานบัญชีและการเงิน 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
1771/1 ถ. พัฒนาการ  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
 กรุงเทพฯ 10250 
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 โดยผูสมัครตองนําหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแสดงตอเจาหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

1. แบบฟอรมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
2. หนังสือค้ําประกัน 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ชุด  
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชดุ 
5. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 2 ชุด 
6. สําเนาใบผลการเรียนเชน ปพ.1:4 หรือ รบ.1  จากสถาบันการศึกษา พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

จํานวน 2 ชุด    สําเนาดานหนาและดานหลังของใบผลการเรียนซึ่งตองเปนฉบับสําเร็จการศึกษา
เทาน้ัน 

7. ใบรับรองแพทยตัวจริง 1 ชุด  ท่ีออกโดยโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนเทาน้ัน 
8. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

 
12.การชําระคาลงทะเบียนเรียน 

 
ผูที่ผานการคัดเลือก จะตองชําระคาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 โดยมี  

คาใชจายตามรายการดังตอไปนี้ในวันเสารที่ 24 พ.ค. – วันอาทิตยที่ 25 พ.ค. 2551 
 

 
 

หมายเหต ุ    อัตราคาหนวยกิต คารายวิชาปรับพื้นฐาน  คาบํารุง  และคาธรรมเนียม มีดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คาธรรมเนียมอื่นๆสามารถดูไดจากระเบียบการรับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ปการศึกษา 2551 
 

คณะบริหารธุรกิจ คาลงทะเบียนเรียน (บาท) 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 24,750 

ประเภทรายวิชา คาหนวยกิต (บาท) 
หมวดการศึกษาทั่วไป 
- รายวิชาบรรยาย หนวยกิตละ 1,200 
- รายวิชาปฏิบัติการ หนวยกิตละ 3,000 
คณะบริหารธุรกิจ 
- รายวิชาบรรยาย หนวยกิตละ 1,200 
- รายวิชาปฏิบัติการ หนวยกิตละ 3,000 
นักศึกษาที่ไมเคยผานการทํางานมากอน   สถาบันฯจะจัดใหมีการฝกงาน  โดยไมนับรวมเปน
หนวยกิต 
 

คาบํารุงการศึกษา คาใชจาย(บาท) 
คาบํารุงการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ  2,500 
 

คาธรรมเนียม(เมื่อแรกเขาศึกษา) คาใชจาย(บาท) 
คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา  4,000 
คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 150 
คาคูมือนักศึกษา 100 
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ประกาศ ณ  วันที่  1 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2550 

     
 
    
       (อาจารยพรอนงค    นิยมคา โฮริคาวา) 

                         รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
                ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

 


