
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ฉบบัที ่ 090/2562 

เรือ่ง   ประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัทนุการศกึษา และผูท้ีม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  
  ระดบัปรญิญาตร ี ประจ าปกีารศกึษา 2563 

ประเภท สอบตรงและสอบแขง่ขนัเพือ่รบัทนุการศกึษา  
 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน้ัน บัดน้ีสถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาและผู้ที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

  

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (online) และลงทะเบียนเรียน            

วิชาปรับพื้นฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563  ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ จะต้องช าระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    

สามารถแบง่ช าระไดเ้ปน็ 3 งวด โดยงวดที ่1 จ านวน 15,000 บาท หรือสามารถช าระค่าเทอมเต็มจ านวน    
 

2. อตัราคา่เรยีนวชิาปรบัพืน้ฐานของสถาบนัฯ 

 

2.1 สทิธพิเิศษ ส าหรบัผูท้ีข่ึ้นทะเบยีนนกัศกึษาใหม่ฯ ภายในก าหนด 
 สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ที่ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  

จะไดส้ทิธิย์กเวน้คา่ลงทะเบยีนเรยีนปรบัพืน้ฐาน วชิาภาษาญีปุ่น่ มลูคา่ 3,000 บาท

รายการ คา่ใชจ้่าย (บาท) 
วิชาเตรยีมความพรอ้ม(ตามประกาศของสถาบันฯ ) 
     วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

3,000 
     วิชาเตรียมความพร้อมฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
     วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     วิชาเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 
วิชาปรบัพื้นฐาน (ตามประกาศของสถาบันฯ ) 
     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธุรกิจ  
     (IM / BJ / IB / AC / HR / LM / CM/TH) 

3,000 
 

     วิชาปรับพื้นฐานเคมีส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ (AE  / PE / IE / EE) 
     วิชาภาษาญี่ปุ่น (ส าหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) เท่าน้ัน) 
     วิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป  (ทุกสาขายกเว้นสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)) 
     วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมม่ิงเบื้องต้น (ส าหรับสาขา CE / IT / BI / MT / DC) 
     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส าหรับสาขา DC ) 
หมายเหต ุ: คา่เรยีนวชิาปรบัพื้นฐานไมร่วมค่าต าราและเอกสารประกอบการเรยีนต่างๆ 
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3. วธิกีารขึน้ทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่และ ลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐาน 
3.1 กรณผีา่นการคดัเลอืก 

วนัที ่ ขัน้ตอน 

 
 
 
 
 

3 ม.ค. – 2 ก.พ.63 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเข้าระบบบริการการศึกษา ที่ www.reg.tni.ac.th เพื่อ
กรอกประวัติ พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
การช าระค่าเทอมสามารถช าระเต็มจ านวน หรือเลือกแบบช าระ 3 งวดได้ 
ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

ขั้นตอนที ่3 : เลือกเรียนวิชาวิชาปรับพื้นฐาน (Online) ที่ http://admission.tni.ac.th 
(เลือกวิชาเรียนได้ตามสมัครใจ) 
ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที ่5 :  ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

1 - 8 ก.พ.63 ขั้นตอนที ่6 : พิมพ์ประวัตินักศึกษา จากระบบ http://reg.tni.ac.th เพือ่น ามายื่นใน
วันรายงานตัว 

 

9 กมุภาพนัธ ์2563 
 

ขั้นตอนที่ 7 : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

 

3.2 กรณไีดร้บัทนุการศกึษา 
วนัที ่ ขัน้ตอน 

 
 
 
 
 

3 ม.ค. – 2 ก.พ.63 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเข้าระบบบริการการศึกษา ที่ www.reg.tni.ac.th เพื่อ
กรอกประวัติ พิมพ์ใบประวัตินักศึกษา และใบแจ้งยอดเพื่อช าระเงินค่าลงทะเบียน
เรียน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 เพื่อน ามาช าระเงินในวันรายงานตัว โดยช าระคา่เทอมเตม็จ านวน และจะ
ได้รับคืนในเทอมที่ 2/2563 
ขั้นตอนที ่3 : เลือกเรียนวิชาวิชาปรับพื้นฐาน (Online) ที่ admission.tni.ac.th (เลือก
ได้ตามสมัครใจ) 
ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที ่5 :  ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

1 - 8 ก.พ.63 ขั้นตอนที ่6 : พิมพ์ประวัตินักศึกษา จากระบบ http://reg.tni.ac.th เพือ่น ามายื่นใน
วันรายงานตัว 

 

9 กมุภาพนัธ ์2563 
 

ขั้นตอนที่ 6 : รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

หมายเหตุ :  
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ตามวันที่สถาบันฯก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา  

 2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเทอมและลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี 
 

http://reg.tni.ac.th/
http://reg.tni.ac.th/
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4. ก าหนดการรายงานตวันกัศกึษาใหม ่ประจ าปกีารศกึษา 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา คณะ/สาขา เวลา 
 

วนัอาทติยท์ี่ 9 กมุภาพนัธ ์2563
นกัศกึษาทีไ่ดร้บัทนุการศกึษา 

ทกุสาขา 

 

รายงานตวัขึน้ทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่หอ้ง E 601 
 

08.30 – 10.30 น. 

 

ลงนามสญัญาทนุ  

 

10.30-12.00 น. 

วนัอาทติยท์ี่ 9 กมุภาพนัธ ์2563 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะบรหิารธรุกจิ 
 

รายงานตวั หอ้ง E 601  
อาคาร E ชัน้ 6 

   สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE ) 
   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 
   สาขาวิศวกรรมการผลิต (PE) 

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 าดบั รายการ จ านวน 
1 แบบฟอรม์ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศกึษา (พิมพ์ได้ที่ reg.tni.ac.th) พร้อมหลักฐานการช าระเงินค่าค่าเทอม

ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
1ฉบับ 

2 รปูถา่ยสีหน้าตรง ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว 1 รูป 
3 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของนักศกึษา หรอื ส าเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 1 ฉบับ 
4 ส าเนาทะเบยีนบ้านของนกัศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีช่ือของนักศึกษา) 1 ฉบับ 
5 ส าเนาใบแสดงผลการเรยีนเช่น ปพ.1:4 ฉบบัสมบรูณ ์ 

(ส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซ่ึงต้องมีวันเดือนปีที่ส าเร็จการศึกษา)  
2 ฉบับ 

6 ส าหรบัผูจ้บการศึกษาจากต่างประเทศ หรอื สถาบันการศกึษานานาชาต:ิ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 หนงัสือรบัรองนกัศึกษาส าหรบัผูป้กครอง  ซ่ึงผู้รับรองฯ และพยานต้องลงนามให้ครบถ้วน  
(ดาวน์โหลดที่ http://www.tni.ac.th) 

1 ฉบับ 

8 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูร้บัรองนักศกึษา  1 ฉบับ 
9 ใบรบัรองแพทย์แบบตรวจโรคทั่วไปฉบับจริงที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน

เท่าน้ัน 
1 ฉบับ 

10 ส าเนาหลักฐานการเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 1 ฉบับ 
 
 
 
 
 

ส าหรบันกัศกึษาทนุ 
 ในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศกึษาที่ไดร้บัทนุพร้อมผูป้กครอง ตอ้งเตรยีมเอกสารส าหรบัใชใ้นการลงนามสญัญาทุน 
เพิม่อีก 1 ชดุ (นอกเหนือจากเอกสารขึ้นทะเบยีนนกัศึกษาใหม่) ประกอบด้วย 
 

ล าดบั รายการ จ านวน 
1 รปูถา่ยสีหน้าตรง ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว 2 รูป 
2 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของนักศกึษา หรอื ส าเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 2 ฉบับ 
3 ส าเนาทะเบยีนบ้านของนกัศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีช่ือของนักศึกษา) 2 ฉบับ 
4 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูป้กครอง หรอื ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 2 ฉบับ 
5 ส าเนาทะเบยีนบ้านของผูป้กครอง (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของผู้ปกครอง) 2 ฉบับ 

 
หมายเหต ุ  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 าหรบันักศกึษาทุน ผู้ปกครองที่มาลงนามสัญญา เป็นคนเดียวกับเจ้าของเอกสาร 

 

http://www.tni.ac.th/
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5.  ประมาณการคา่ใชจ้า่ย ภาคการศกึษาที่ 1 ประจ าปกีารศกึษา 2563  
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา ค่า
บ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการดังต่อไปน้ี  

 

*หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องส ารองจ่ายค่าเทอม 1/2563 และจะได้รับเงินคืนในเทอม 2/2563 
  
ก าหนดการเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐาน  
 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 
 
ก าหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 2 มกราคม 2563 
 

 
    

      (รศ.ดร.บัณฑิต   โรจน์อารยานนท์) 
     อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

คณะ/สาขาวชิา 
ประมาณการค่าเทอม   

ภาคการศกึษาที ่1/2563  (บาท) 
ประมาณการค่าใชจ้า่ยตลอด

หลกัสตูร 4 ป ี
คณะวิศวกรรมศาสตร ์   
       - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE ) 50,350 342,100 
       - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 50,500 349,750 
       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 48,700 337,400 
       - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 50,500 342,600 
       - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 48,700 346,400 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 44,800 317,000 
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเีดีย (MT) 46,750 322,850 
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 44,800 322,400 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 46,600 322,550 
คณะบรหิารธรุกจิ  
       - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (IM) 37,450 317,450 
       - สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 38,500 305,350 
       - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 38,800 311,350 

       - สาขาการบัญชี (AC) 37,450 312,,350 
       -สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 37,450 286,150 
      -สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 37,450 300,700 

      -สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 37,450 310,850 
      -สาขาการจัดการท่องเท่ียวและบริการเชิงนวัตกรรม(TH) 37,450 307,450 



    6 

 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 

1. ทุนการศึกษา ประเภท 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% พร้อมค่าครองชีพปีละ 30 ,000 บาท   
ตลอดหลักสูตร 4 ปี   จ านวน 3 ทุน 

 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 631011101055 นายโชติวิทย์  รุ่งเรืองวุฒินนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

2 631011103020 นายนนทวัต  ทองปรอน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

3 631011304050 นางสาวบุณยวีร์  ดอกค า การบัญชี (AC) 

 
2. ทุนการศึกษา ประเภท 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี   จ านวน 4 ทุน 
 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 631011101140 นายชญานิน  กรองใจ วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

2 T63100460 นายปวเรศ  อรรถการุณพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

3 631011304076 นางสาวภูสิริ  ชีวสิทธิยานนท์ การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 

4 T63100965 นายนันทิช  หนูนัง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 
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3. ทุนการศึกษา ประเภท 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี   จ านวน 10 ทุน 
 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 631011101077 นายบูรพา  กุลนิล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

2 631011103025 นางสาวธัญญาพร  คงศร วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

3 631011103039 นายจรณชัย  ดิลกกัลยากุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)  

4 631011201061 นายภากร  ไชยสุกุมาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

5 631011201094 นางสาวเบญญาภา  คงเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 

6 631011205009 นางสาวรมณ  ทองรักษ์ เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

7 T63100696 นางสาวพรทิพย์  ชื่นสมานศรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 

8 631011302004 นางสาวภัณฑิรา  กันตจารนิติ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

9 631011304178 นางสาวนีรชา  กูรมะสุวรรณ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

10 T63100829 นางสาวจีรณา  ธรรมดี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 

 
4. ทุนการศึกษา ประเภท 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 12 ทุน 
 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 631011101038 นายมโนพัศ  ธเนศสกุลวัฒนา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

2 631011101088 นายอนันดา  เล้าเจริญสมบัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)  

3 631011103058 นายพิสิฐ  ตั้งพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

5 T63101318 นายณน์ฐ  อังสุวพัฒนากุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)  

6 T63101413 นางสาวกฤตษกร  อนุสรณ์วุฒิ วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

7 631011201085 นายชุติพงศ์  พันธ์แสนทวีกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

8 T63100113 นางสาวพรชิตา  ต่อมกระโทก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

9 631011102011 นางสาวชนัญธิณา  วิไลวัลย์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

10 631011304027 นางสาวลลิตา รินทรานุรักษ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

11 631011305044 นางสาวนวินดา  ขันติยะ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

12 T63101290 นางสาวธวัลรัตน์  ยาจิตร การจัดการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม(TH) 
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5. ทุนการศกึษาประเภท TNI World Class ยกเวน้ค่าหน่วยกิต 100% พร้อมเงินสนับสนุนปีละ 30,000 บาท   

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   จ านวน 6 ทุน 
 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 T63101181 นายณยศกร  เพิ่มพูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

2 T63101191 นายนวัตกรณ์  สุวรรณประภา วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

3 T63101168 นางสาววนัชพร  ศิลารวม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

4 T63101173 นายกฤษกร  เดชาเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

5 T63100417 นางสาวธารพระพร  ณ ล าพูน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

6 T63101165 นางสาวปวริศา  ศิริธนาพิพัฒน์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

 
6. ทุนการศึกษา ประเภท TNI World Class ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี  จ านวน 63 ทุน 
 

ล าดบั รหสัสมคัร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

1 T63101184 นางสาวรัตน์จิตรา  พรรณพูนศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

2 631011101008 นายร่มฉัตร  แสนลัง วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

3 631011101063 นายนราวิชญ์  ศรีรัตน์ วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

4 631011101153 นายศิวกร  จึงพิทักษ์อุดม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

5 631011103033 นายธาดา  พิพัฒน์ไพสิฐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

6 T63100514 นางสาวชุตาภา  ประสมทรัพย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

7 T63100576 นายดรณ์  ชัยสิริม่ันคง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

8 T63100597 นางสาวอนัญญา  ใจเอิบ วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

9 T63101176 นางสาววงศ์สุดา  วงศ์จันทร์ วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

10 T63101177 นายสุภัทพรหมรังสี  แซ่เตีย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

11 T63101178 นายณัฐชนน  ฤาชา วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

12 T63101179 นายติณณภพ  ปริตโตทกพร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

13 T63101180 นายรัตนพนธ์  บุญรักษา วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

14 T63101182 นางสาวธนัชพร  มีศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

15 T63101183 นางสาววราภรณ์  ศรีสุโน วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 
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ล าดบั รหสัสมคัร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

16 T63101185 นายณัฐชนน  นาคปน วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

17 T63101186 นายณัชพล  นิลพันธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

18 T63101187 นายชมตะวัน  นันทนาสฤษดิ์ วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

19 T63101190 นางสาวอุบลวรรณ  พลอินทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

20 T63101193 นางสาวจุฑามาศ  เจริญสุข วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

21 T63101194 นายศุภสัณฑ์  ชุมวรฐายี วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

22 T63101223 นางสาวธนาทิพย์  พรหมรัตน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)  

23 T63101226 นางสาวสวิตตา  เฉลยปราชญ์ วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

24 T63101235 นางสาวศุภาวรรณ  มูลสะอาด วิศวกรรมการผลิต (PE) 

25 T63101237 นางสาวรักษ์สุดา  วงศ์จันทร์ วิศวกรรมการผลิต (PE) 

26 631011201089 นายปฏิพัทธ์ มะเฟือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

27 631011202029 นางสาวรินรดา  บุตรปาน เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

28 631011304054 นางสาวพรธีรา  โพธ์ิชัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

29 T63100229 นายภัณฑิล  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

30 T63100437 นางสาววิภาวัลย์  เปียประโมง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

31 T63100562 นางสาวจิรภัทธ์  แซ่ตั้ง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

32 T63101138 นางสาวภัทราภรณ์  ไพสิฐวิโรจน์ เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

33 T63101144 นางสาวนวภัส  รัตนวรรณี เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

34 T63101146 นางสาวพิมลพรรณ  มาไว เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

35 T63101147 นางสาวรมิตา  แพสถิตาวร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 

36 T63101154 นางสาวทิพย์อมร  ท้าวนาง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

37 T63101155 นางสาวจรินญา  กุลวงศ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

38 T63101157 นายพชร  มูลเงิน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

39 T63101162 นางสาวหทัยพัชญ์  จิรพัสนิรุชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

40 T63101163 นางสาววิไลวรรณ  เทียมจิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

41 T63101166 นายวีระยุทธ์  นาเมืองรักษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

42 T63101171 นายสรวิชญ์  เสริมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

43 T63101172 นางสาวบุญญิสา  ไทยวงษา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 
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ล าดบั รหสัสมคัร ชื่อ-นามสกลุ สาขา 

44 T63101233 นายภาสกร  อุประค้า เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

45 T63101287 นางสาวภัทรวดี  วงศ์ค าสาย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

46 631011302012 นางสาวกมลวรรณ  โฉมรุ่ง การบัญชี (AC) 

47 T63100411 นางสาวภัททิยา  พิสัยพันธ์ุ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

48 T63100423 นางสาวน้องพลอย  เข้ยวน้ าชุม การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 

49 T63100424 นางสาวศุภรา  แววตา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

50 T63100507 นางสาวภัคจิรา  หิรัญญากร บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

51 T63100517 นายอติกานต์  ศิริวงศ์ศาล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

52 T63100701 นางสาวธนัชพร  สุขหอม บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

53 T63100856 นางสาวชญาศิณี  ธรรมกิจ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

54 T63101143 นายณัฏฐกิตติ์ อาภัย การจัดการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม(TH) 

55 T63101152 นางสาวณัฐกมล  พระไตรราช บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

56 T63101153 นางสาวญาณ์ณิช  สุวรรณวงศ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

57 T63101156 นางสาวณัฐณิชา  พระไตรราช บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

58 T63101158 นางสาวลลิตา  สุขธรรมรัตน์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

59 T63101160 นางสาววรมน  ตันแสนทอง บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

60 T63101161 นางสาวภัณฑิรา  ชัยกิจนุภาพ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

61 T63101167 นางสาวศิวนาถ  พึ่งเพียร บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

62 T63101198 นายธนิสรา  พุ่มสุข การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

63 T63101231 นายณทนน ทองเลี่ยมนาค การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

 


