
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ฉบับท่ี 097/2563 

เรื่อง   ประกาศรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 

ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1  
และประเภทโควตาค่ายเพาะกล้าซากุระ 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564

ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1 และประเภทโควตาค่ายเพาะกล้าซากุระ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
น้ัน  บั ด น้ีสถาบันฯ  ขอประกาศรายชื่อผู้ ได้ รับทุนการศึ กษา และรายละเอียดส าหรับ ผู้ที่ มีสิ ท ธ์ิเข้าศึกษาต่อ ใน                
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

 

  ท้ังนี้ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา และผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (online) และลงทะเบียน

เรียนวิชาปรับพื้นฐาน ภายในวันท่ี 17 มกราคม 2564  ตามรายละเอียดดังน้ี 

  

1. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ จะต้องช าระเงินค่าเทอมท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    

สามารถแบ่งช าระได้เป็น 3 งวด โดยงวดท่ี 1 จ านวน 15,000 บาท หรือสามารถช าระค่าเทอมเต็มจ านวน    
 

2. อัตราค่าเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานของสถาบันฯ 

 
 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 
วิชาเตรียมความพร้อม(ตามประกาศของสถาบันฯ ) 
     วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

2,000 
     วิชาเตรียมความพร้อมฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

     วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     วิชาเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 

วิชาปรับพื้นฐาน (ตามประกาศของสถาบันฯ ) 
     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธุรกิจ  

 
2,000 

 

     วิชาปรับพื้นฐานเคมีส าหรับวิศวกรรมศาสตร์  

     วิชาภาษาญี่ปุ่น (ส าหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) เท่าน้ัน) 

     วิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป  (ทุกสาขายกเว้นสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)) 

     วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมม่ิงเบื้องต้น (ส าหรับสาขา CE / IT / BI / MT / DC) 
     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส าหรับสาขา DC ) 

หมายเหตุ : ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานไม่รวมค่าต าราและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ 
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2.1 สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ ภายในก าหนด 
 สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ที่ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ ภายในวันท่ี 17 มกราคม 2564 จะได้รับสทิธิพิเศษ 

ดังนี้  
1. ทุนส่วนลดแรกเข้า มูลค่า 7,000 บาท 
2. สิทธ์ิยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาญี่ปุ่น มูลค่า 2,000 บาท 

 
3. วิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบยีนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน 
 

วันท่ี ขั้นตอน 

 
 
 
 
 

21 ธ.ค.63 – 17 ม.ค.64 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 : ลงทะเบียนเข้าระบบบริการการศึกษา ที่ www.reg.tni.ac.th เพื่อ
กรอกประวัติ พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
การช าระค่าเทอมสามารถช าระเต็มจ านวน หรือเลือกแบบช าระ 3 งวดได้ 

ขั้นตอนท่ี 2 : พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ช าระเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 3 : เลือกเรียนวิชาวิชาปรับพื้นฐาน (Online) ที่ http://admission.tni.ac.th 
(เลือกวิชาเรียนได้ตามสมัครใจ) 
ขั้นตอนท่ี 4 : พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

ขั้นตอนท่ี 5 :  ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 
ขั้นตอนท่ี 6 : พิมพ์ประวัตินักศึกษา จากระบบ http://reg.tni.ac.th เพื่อน ามายื่นใน
วันรายงานตัว 

 

อา 17 มกราคม 2564 
 

ขั้นตอนท่ี 7 : รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
/ลงนามสัญญาทุน (ส าหรับผู้ที่ได้รับทุน) 

 

หมายเหตุ :  
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ตามวันที่สถาบันฯก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา

และสถาบันฯ จะด าเนินการตัดชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาทันที  
 2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเทอมและลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.tni.ac.th/
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4. ก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา คณะ/สาขา เวลา 
 

วันอาทิตย์ท่ี 17 มกราคม 2564 
นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 

ทุกสาขา 

 

รายงานตัวขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม่ ห้อง E 601 
 

09.00 – 12.00 น. 

 

ลงนามสัญญาทุน  

 

13.00 - 14.00 น. 

วันอาทิตย์ท่ี 17 มกราคม 2564 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะบริหารธุรกิจ 
 

รายงานตัว ห้อง E 601  
อาคาร E ชั้น 6 

   สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 
   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 
   สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและบูรณาการระบบ 
(LE) 

09.00 – 10.30 น. 

   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

10.30 – 11.30 น. 

   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
   สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

13.00 – 14.30 น. 

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
   สาขาเทคโนโลยีดิจทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

14.30– 15.30 น. 

   สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI) 
   สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 09.00 – 10.30 น. 

    สาขาการบัญชี (AC) 
   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)   10.30-11.30 น. 

   สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
   สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 

13.00 – 14.00 น. 

   สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 
   สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม 
(TH)  

14.00-15.30 น. 
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หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (พิมพ์ได้ที่ reg.tni.ac.th) พร้อมหลักฐานการช าระเงินค่าค่าเทอมที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 

1ฉบับ 

2 รูปถ่ายสีหน้าตรง ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว 1 รูป 

3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 1 ฉบับ 

4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา) 1 ฉบับ 
5 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนเช่น ปพ.1:4 ฉบับสมบูรณ์  

(ส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซ่ึงต้องมีวันเดือนปีที่ส าเร็จการศึกษา)  
2 ฉบับ 

6 ส าหรับผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ สถาบันการศึกษานานาชาติ:ส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาที่
ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือ *ประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General    Educational 
Development (GED) โดยไดร้ับประกาศนียบัตร Maine  High School Equivalency Diploma 
ด าเนินการในนามของ Maine Department of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน  (Official 
Transcript of GED Tests) ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2 ฉบับ 

7 หนังสือรับรองนักศึกษาส าหรับผู้ปกครอง  ซ่ึงผู้รับรองฯ และพยานต้องลงนามให้ครบถ้วน  
(ดาวน์โหลดที่ http://www.tni.ac.th) 

1 ฉบับ 

8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรองนักศึกษา  1 ฉบับ 

9 ใบรับรองแพทย์แบบตรวจโรคทั่วไปฉบับจริงที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่าน้ัน 1 ฉบับ 

10 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 1 ฉบับ 
 
 
 
 
 

ส าหรับนักศึกษาทุน 
 ในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาท่ีได้รับทุนพร้อมผู้ปกครอง ต้องเตรียมเอกสารส าหรับใช้ในการลงนามสัญญาทุน 
เพิ่มอีก 1 ชุด (นอกเหนือจากเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) ประกอบด้วย 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 รูปถ่ายสีหน้าตรง ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว 2 รูป 

2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 2 ฉบับ 
3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา) 2 ฉบับ 

4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 2 ฉบับ 

5 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของผู้ปกครอง) 2 ฉบับ 

 
หมายเหตุ   1. หากยังไม่ได้ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ ให้น ามาให้ที่ฝ่ายทะเบียนภายหลังวันขึ้นทะเบียน ภายใน
วันที่สถาบันฯก าหนด  
  2. เอกสารทุกฉบับที่เป็นส าเนา นักศึกษาจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
               3. สอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ 0-2763-2600 ต่อ 2501 

   4. ส าหรับนักศึกษาทุน ผู้ปกครองที่มาลงนามสัญญา เป็นคนเดียวกับเจ้าของเอกสาร 
 

 

http://www.tni.ac.th/
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5.  ประมาณการคา่ใช้จา่ย ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2564  
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา     
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการ
ดังต่อไปน้ี  

*หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องส ารองจ่ายค่าเทอม 1/2564 และจะได้รับเงินคืนในเทอม 2/2564 

  
ก าหนดการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  
 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 
 
ก าหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
  วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2563 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 15 ธันวาคม  2563   
 

 
 

    
             (รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์) 
     อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

คณะ/สาขาวิชา 
ประมาณการค่าขึน้ทะเบยีนนักศึกษา   

ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (บาท) 
ประมาณการค่าใช้จา่ยตลอด

หลักสูตร 4 ป ี

คณะวศิวกรรมศาสตร ์   

       - สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 50,350 342,100 
       - สาขาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ (LE) 50,500 349,750 

       - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 48,700 337,400 

       - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 50,500 342,600 
       - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 48,700 346,400 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 44,800 317,000 

       - สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 46,750 322,850 

       - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 44,800 322,400 
- สาขาเทคโนโลยดีิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 46,600 322,550 

คณะบริหารธรุกจิ  

       - สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI) 37,450 317,450 

       - สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 38,500 305,350 

       - สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 38,800 311,350 

       - สาขาบัญชี (AC) 37,450 312,,350 

       - สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 37,450 286,150 

      - สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 37,450 300,700 

      - สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 37,450 310,850 

      - สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวตักรรม (TH) 37,450 307,450 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผูไ้ด้รับทุนการศึกษาประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนการศึกษา รอบที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
1. ทุนการศึกษาประเภท 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% พร้อมค่าครองชีพปีละ 30,000 บาท   

ตลอดหลักสูตร 4 ปี    

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641001103067 นายธนาชัย อยู่ส าราญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

 
2. ทุนการศึกษาประเภท 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี    

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641001103065 นายพันกวี จุลกระเศียร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

2 641011103056 นางสาวพลชา ไชยวรศิลป์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

3 641011103036 นายปัณณพัทธ์ สิทธิโอภาสนันท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

 
3. ทุนการศึกษาประเภท 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี    

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641001102005 นางสาวปนิตา พิมพ์อ้น 
วิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและ 

บูรณาการระบบ LE 

2 641011103058 นายณฐนนท์ ตติยาพร วิศวกรรมอุตสาหการ IE 

3 641011103051 นายณัฐปรัตถ์ จอมแสง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

4 641001101032 นางสาวนันท์นภัส กันทะขู้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

5 641001103073 นายกิตติภพ ประดิษฐนิระมานนท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

 
4. ทุนการศึกษาประเภท 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี   

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641011101080 นายธนภัทร จุลพรหม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ IE 

2 641011103073 นายกฤตเมธ ถาวรสุภเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

3 641001101087 นายปัฐเมษฏ์ วัฒนกุลชัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

4 641001103039 นายพันธกานต์ ชื่นเดือนเพ็ญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

5 641001101042 นายภรภัทร จันทนารักษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ทุนการศึกษาประเภท 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี    

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641011201061 นายไพศาล เกียรติจานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ IT 

 
2. ทุนการศึกษาประเภท 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี    

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641001205001 นายธนภัทร กิจไทยสงค์ เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารมวลชน DC 

2 641011201025 นายณัฏฐชัย ผุสดีกุลไพศาล เทคโนโลยีสารสนเทศ IT 

3 641011201040 นางสาวธนพรรณ เรืองสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ IT 

4 641011201045 นายยงค์จูน ชอย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย MT 

5 641011202010 นายธนภัทร ลาภวารี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย MT 

6 641011202024 นางสาวธนพรรณ สมหวัง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย MT 

7 641011202034 นายวชิรธรรพ์ พิสิฐชัยกุล เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ BI 

 
3. ทุนการศึกษาประเภท 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี   

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641001201035 นายวิภูภัทร์ ชมถาวร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ BI 

2 641001201077 นายวิชญะ เทือกชาลี เทคโนโลยีสารสนเทศ IT 

3 641001202021 นางสาวธวัลรัตน์ พรมเชื้อ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย MT 

4 641001202029 นายจิรภัทร ไทรทอง เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารมวลชน DC 
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คณะบริหารธุรกิจ 
1. ทุนการศึกษาประเภท 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% พร้อมค่าครองชีพปีละ 30,000 บาท   

ตลอดหลักสูตร 4 ปี    

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641001106007 นางสาวพรไพลิน แก้ววงตา การบัญชี AC 

 
2. ทุนการศึกษาประเภท 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี    

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641001105095 นางสาวนฤมล จันทน์นฤเบศ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น BJ 

2 641011302019 นางสาวจิรัฐิติกาล อุ่นสนิท บริหารธุรกิจญี่ปุ่น BJ 

 
3. ทุนการศึกษาประเภท 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี    

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641001306007 นางสาวธัญสุตา สาครกุลวิช การบัญชี AC 

2 641011304113 นางสาวธวัลรัตน์ อติวิชญ์สกุล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 

3 641011304154 นางสาวณัฏฐธิดา ร่วมพุ่ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 

 
4. ทุนการศึกษาประเภท 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี   

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 641001105017 นางสาวมิยูกิ มัตสุโอะ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น BJ 

2 641001106045 นางสาวอุรชา เรืองศิริ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น HR 

3 641011304014 นางสาวชนิกานต์ กุศลธัญวัฒน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 

4 641011306010 นางสาวพรพนิต เกรียงเชี่ยวชาญ การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล CD 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื่อผูไ้ด้รับทุนการศึกษาประเภทโควตาค่ายเพาะกลา้ซากุระ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 

 
ทุนการศึกษา ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จ านวน 10 ทุน 
 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 641021101004 นายเจนนิพัทธ์ สิงหรัฐนนทธ์ วิศวกรรมยานยนต์ AE 

2 641021103001 นายก้องภพ โชคธนอนันต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CE 

3 641021104003 นางสาวภัทรนันท์  เสาะเเสวง วิศวกรรมอุตสาหการ IE 

4 641021205004 นางสาวกมลศิริ ดวงมณี เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน DC 

5 641021201006 นางสาวยอดญาดา สุขแสงจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  IT 

6 641021204003 นายณัฐวัชร พาสพิษณุ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ BI  

7 641021304007 นางสาวสิริมาภรณ์  เกษรบัว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 
8 641021304001 นางสาวรุจิรัตน์  บัตรเจริญ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 

9 641021302002 นางสาวพรหมพร  ตันธนสมบัติ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น BJ 

10 641021312001 นางสาวณัฐพัชศร  เมมาลี การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม MI 

 


