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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ฉบับที่ 090/2563
เรือ่ ง ประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
ประเภทโควตา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
ประเภทโควตาเสร็จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ วนั้ น บั ด นี้ส ถาบั นฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ ได้รั บทุ นการศึกษา และรายละเอี ยดสาหรั บ
ผู้ที่มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทั้งนีผ้ ทู้ ไี่ ด้รบั ทุนการศึกษา และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (online) และลงทะเบียนเรียน
วิชาปรับพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ จะต้องชาระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
สามารถแบ่งชาระได้เป็น 3 งวด โดยงวดที่ 1 จานวน 15,000 บาท หรือสามารถชาระค่าเทอมเต็มจานวน

2. อัตราค่าเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานของสถาบันฯ
รายการ
วิชาเตรียมความพร้อม(ตามประกาศของสถาบันฯ )
วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเตรียมความพร้อมฟิสิกส์สาหรับวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
วิชาปรับพื้นฐาน (ตามประกาศของสถาบันฯ )
วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจ
วิชาปรับพื้นฐานเคมีสาหรับวิศวกรรมศาสตร์
วิชาภาษาญี่ปุ่น (สาหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) เท่านั้น)
วิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (ทุกสาขายกเว้นสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ))
วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเบื้องต้น (สาหรับสาขา CE / IT / BI / MT / DC)
วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาหรับสาขา DC )
หมายเหตุ : ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานไม่รวมค่าตาราและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ

ค่าใช้จ่าย (บาท)

2,000

2,000

2

2.1 สิทธิพเิ ศษ สาหรับผูท้ ขี่ ึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ ภายในกาหนด
สิทธิพิเศษ สาหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับสิทธิพเิ ศษ
ดังนี้
1. ทุนส่วนลดแรกเข้า มูลค่า 7,000 บาท
2. สิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาญี่ปุ่น มูลค่า 2,000 บาท*
3. วิธกี ารขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐาน
วันที่

14 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2563

อา 17 มกราคม 2564

ขัน้ ตอน
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเข้ าระบบบริการการศึกษา ที่ www.reg.tni.ac.th เพื่ อ
กรอกประวัติ พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่ อชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนีย ม
ต่างๆ ของเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การชาระค่าเทอมสามารถชาระเต็มจานวน หรือเลือกแบบชาระ 3 งวดได้
ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์แบบฟอร์มชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ชาระเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามที่สถาบันฯ กาหนด
ขั้นตอนที่ 3 : เลือกเรียนวิชาวิชาปรับพื้นฐาน (Online) ที่ http://admission.tni.ac.th
(เลือกวิชาเรียนได้ตามสมัครใจ)
ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 5 : ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามที่สถาบันฯ กาหนด
ขั้นตอนที่ 6 : พิมพ์ประวัตินักศึกษา จากระบบ http://reg.tni.ac.th เพือ่ นามายื่นในวัน
รายงานตัว
ขั้นตอนที่ 7 : รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
/ลงนามสัญญาทุน (สาหรับผู้ที่ได้รับทุน)

หมายเหตุ :
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ตามวันที่สถาบันฯกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
และสถาบันฯ จะดาเนินการตัดชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทันที
2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเทอมและลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี
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4. กาหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
วันขึน้ ทะเบียนนักศึกษา

คณะ/สาขา

เวลา

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา
ทุกสาขา

รายงานตัวขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ ห้อง E 601

08.30 – 10.30 น.

ลงนามสัญญาทุน

13.00 - 14.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ
รายงานตัว ห้อง E 601
อาคาร E ชัน้ 6

สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและบูร ณาการระบบ
(LE)
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
สาขาเทคโนโลยีดิจทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
สาขาการบัญชี (AC)
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

09.00 – 10.30 น.

10.30 – 11.30 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30– 15.30 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30-11.30 น.

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
13.00 – 14.00 น.
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
สาขาการจัด การท่ องเที่ ย วและบริก ารเชิ ง นวัต กรรม 14.00-15.30 น.
(TH)
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หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายการ
1 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (พิมพ์ได้ที่ reg.tni.ac.th) พร้อมหลักฐานการชาระเงินค่าค่าเทอมที่ 1
ปีการศึกษา 2564
2 รูปถ่ายสีหน้าตรง ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
4 สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายสาเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)
5 สาเนาใบแสดงผลการเรียนเช่น ปพ.1:4 ฉบับสมบูรณ์
(สาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งต้องมีวันเดือนปีที่สาเร็จการศึกษา)
6 สาหรับผูจ้ บการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ สถาบันการศึกษานานาชาติ:สาเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาที่
ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือ *ประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Educational
Development (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma
ดาเนินการในนามของ Maine Department of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official
Transcript of GED Tests) ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 หนังสือรับรองนักศึกษาสาหรับผูป้ กครอง ซึ่งผู้รับรองฯ และพยานต้องลงนามให้ครบถ้วน
(ดาวน์โหลดที่ http://www.tni.ac.th)
8 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั รองนักศึกษา
9 ใบรับรองแพทย์แบบตรวจโรคทั่วไปฉบับจริงที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น
10 สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

จานวน
1ฉบับ
1 รูป
1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 ฉบับ

2 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

สาหรับนักศึกษาทุน
ในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่ได้รบั ทุนพร้อมผูป้ กครอง ต้องเตรียมเอกสารสาหรับใช้ในการลงนามสัญญาทุน
เพิม่ อีก 1 ชุด (นอกเหนือจากเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายการ
รูปถ่ายสีหน้าตรง ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายสาเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ กครอง (ถ่ายสาเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของผู้ปกครอง)

จานวน
2 รูป
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ

หมายเหตุ 1. หากยังไม่ได้ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ ให้นามาให้ที่ฝ่ายทะเบียนภายหลังวันขึ้นทะเบียน ภายใน
วันที่สถาบันฯกาหนด
2. เอกสารทุกฉบับที่เป็นสาเนา นักศึกษาจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
3. สอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ 0-2763-2600 ต่อ 2501
4. สาหรับนักศึกษาทุน ผู้ปกครองที่มาลงนามสัญญา เป็นคนเดียวกับเจ้าของเอกสาร
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5. ประมาณการค่าใช้จา่ ย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
ผู้ที่ผ่านการคัด เลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบีย นเป็นนั กศึกษา ค่ าทาบัต รนักศึ กษา ค่าคู่ มือนักศึกษา
ค่าบ ารุงการศึ กษาและค่ าหน่ วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 ซึ่ งมี ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการ
ดังต่อไปนี้
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
- สาขาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ (LE)
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)
- สาขาบัญชี (AC)
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
- สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
- สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

ประมาณการค่าขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (บาท)

ประมาณการค่าใช้จา่ ยตลอด
หลักสูตร 4 ปี

50,350
50,500
48,700
50,500
48,700

342,100
349,750
337,400
342,600
346,400

44,800
46,750
44,800
46,600

317,000
322,850
322,400
322,550

37,450
38,500
38,800

317,450
305,350
311,350

37,450
37,450
37,450
37,450
37,450

312,,350
286,150
300,700
310,850
307,450

*หมายเหตุ สาหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องสารองจ่ายค่าเทอม 1/2564 และจะได้รับเงินคืนในเทอม 2/2564

กาหนดการเรียนวิชาปรับพืน้ ฐาน
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
กาหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

(รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

6

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชือ่ ผูไ้ ด้รับทุนการศึกษาประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา 2564
ทุนการศึกษา ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จานวน 23 ทุน
ที่

เลขที่สมัคร

1
2

641001101020
641001103093

นายณรงค์ฤทธิ์ พรมมาเดช
นายธงไธย สุริยะ

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอุตสาหการ

3

641001103013

นายณัชพล ศรีสวัสดิ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4

641001103037

นายธเนศพล น้อยเหนื่อย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

641001101021

นายชนะกมล หรั่งดารา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6

641001101062

นางสาวกัลยรัตน์ พุฒวงศ์สกุล

วิศวกรรมยานยนต์

7

641001104002

นางสาวอริศา ฉันทธีรานนท์

สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและ
บูรณาการระบบ

8

641001202050

นางสาวรุจี นาคเกิดพะเนา

9

641001202013

นางสาวชนิดาภา พิลัย

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

10

641001202001

นางสาวภาสินี รักพรมราช

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

641001201066

นางสาวรุจิเรข ตาราเรียง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

641001201100

นางสาวนันท์ปภา ภาวสะหลาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

641001201068

นางสาวอารยา หงษ์ตระกูล

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

641001202034

นายกฤตเมธ ปฐมพงษ์พนั ธุ์

641001105126

นายกตัญญู ชีพสมุทร

เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น

651001105209

นางสาวกุลธิดา จาเริญโชค

641001105132

นางสาววิภาวี ใจสมัคร

641001105156

นางสาววรินราไพ แจ่มจรัส

641001106005

นางสาวแพรวา อินตะนัย

20

641001105080

นางสาวกีรติ ธนูรัตน์

21

641001306016

นางสาวรดามณี ปณารัตน์

22

641001313014

นางสาวรติมา แซ่เหล่า

23

641001106063

นางสาวนัยน์ปพร สูงปานเขา

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ-นามสกุล

สาขา

บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การบัญชี
การจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการเชิงนวัตกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

