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ประกาศสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
ฉบบัที ่ 090/2563 

เรือ่ง   ประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัทนุการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี ประจ าปกีารศกึษา 2564 
ประเภทโควตา 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564

ประเภทโควตาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน้ัน บัดน้ีสถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และรายละเอียดส าหรับ        
ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

 

  ทั้งนีผู้ท้ีไ่ดร้บัทนุการศกึษา และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (online) และลงทะเบียนเรียน            

วิชาปรับพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 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 

 
 
 
 
 
 

รายการ คา่ใชจ้่าย (บาท) 
วิชาเตรยีมความพรอ้ม(ตามประกาศของสถาบันฯ ) 
     วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

2,000 
     วิชาเตรียมความพร้อมฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
     วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     วิชาเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 
วิชาปรบัพื้นฐาน (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 ) 
หมายเหต ุ: คา่เรยีนวชิาปรบัพื้นฐานไมร่วมค่าต าราและเอกสารประกอบการเรยีนต่างๆ 
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2.1 สทิธพิเิศษ ส าหรบัผูท้ีข่ึ้นทะเบยีนนกัศกึษาใหม่ฯ ภายในก าหนด 
 สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ที่ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับสิทธิพเิศษ 

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

 
3. วธิกีารขึน้ทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่และ ลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐาน 
 

วนัที ่ ขัน้ตอน 

 
 
 
 
 

14 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2563 
 
 

ขั้นตอนที่ 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 
ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ช าระเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร 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 
ขั้นตอนที ่6 : พิมพ์ประวัตินักศึกษา จากระบบ http://reg.tni.ac.th เพือ่น ามายื่นในวัน
รายงานตัว 

 

อา 17 มกราคม 2564 
 

ขั้นตอนที่ 7 : รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
/ลงนามสัญญาทุน (ส าหรับผู้ที่ได้รับทุน) 

 

หมายเหตุ :  
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ตามวันที่สถาบันฯก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา

และสถาบันฯ จะด าเนินการตัดชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาทันที  
 2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเทอมและลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.tni.ac.th/
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4. ก าหนดการรายงานตวันกัศกึษาใหม ่ประจ าปกีารศกึษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา คณะ/สาขา เวลา 
 

วนัอาทติยท์ี่ 17 มกราคม 2564 
นกัศกึษาทีไ่ดร้บัทนุการศกึษา 

ทกุสาขา 

 

รายงานตวัขึน้ทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่หอ้ง E 601 
 

08.30 – 10.30 น. 

 

ลงนามสญัญาทนุ  

 

13.00 - 14.00 น. 

วนัอาทติยท์ี่ 17 มกราคม 2564 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะบรหิารธรุกจิ 
 

รายงานตวั หอ้ง E 601  
อาคาร E ชัน้ 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 าดบั รายการ จ านวน 
1 แบบฟอรม์ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศกึษา (พิมพ์ได้ที่ reg.tni.ac.th) พร้อมหลักฐานการช าระเงินค่าค่าเทอมที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 
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 สถาบันการศกึษานานาชาติ: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 ใบรบัรองแพทย์แบบตรวจโรคทั่วไปฉบับจริงที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่าน้ัน 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 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 าหนดการเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐาน  
 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 
 
ก าหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2563 
 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 16 พฤศจิกายน  2563  
 

 
 

    
      (รศ.ดร.บัณฑิต   โรจน์อารยานนท์) 
     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 



    6 

 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 
รายชือ่ผูไ้ดร้ับทุนการศกึษาประเภทโควตา ประจ าปกีารศกึษา 2564 

 
 

ทุนการศึกษา ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จ านวน 23 ทุน 
 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 641001101020 นายณรงค์ฤทธ์ิ พรมมาเดช วิศวกรรมไฟฟ้า 

2 641001103093 นายธงไธย สุริยะ วิศวกรรมอุตสาหการ 

3 641001103013 นายณัชพล ศรีสวัสดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

4 641001103037 นายธเนศพล น้อยเหน่ือย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

5 641001101021 นายชนะกมล หรั่งดารา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

6 641001101062 นางสาวกัลยรัตน์ พุฒวงศ์สกุล วิศวกรรมยานยนต์ 

7 641001104002 นางสาวอริศา ฉันทธีรานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและ    
บูรณาการระบบ  

8 641001202050 นางสาวรุจี นาคเกิดพะเนา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
9 641001202013 นางสาวชนิดาภา พิลัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

10 641001202001 นางสาวภาสินี รักพรมราช เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

11 641001201066 นางสาวรุจิเรข ต าราเรียง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 641001201100 นางสาวนันท์ปภา ภาวสะหลาย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
13 641001201068 นางสาวอารยา หงษ์ตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

14 641001202034 นายกฤตเมธ ปฐมพงษ์พนัธ์ุ เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน 

15 641001105126 นายกตัญญู ชีพสมุทร บริหารธุรกิจญี่ปุ่น 

16 651001105209 นางสาวกุลธิดา จ าเริญโชค บริหารธุรกิจญี่ปุ่น 

17 641001105132 นางสาววิภาวี ใจสมัคร บริหารธุรกิจญี่ปุ่น 

18 641001105156 นางสาววรินร าไพ แจ่มจรัส บริหารธุรกิจญี่ปุ่น 

19 641001106005 นางสาวแพรวา อินตะนัย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

20 641001105080 นางสาวกีรติ ธนูรัตน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
21 641001306016 นางสาวรดามณี  ปณารัตน์ การบัญชี 
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641001313014 
 

นางสาวรติมา แซ่เหล่า 
 

การจัดการการท่องเที่ยว 
และการบริการเชิงนวัตกรรม  

23 641001106063 นางสาวนัยน์ปพร สูงปานเขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 


