ขั้นตอน
“การลงทะเบียนเข้ าระบบบริการงานทะเบียน เพื่อรับรหัสประจาตัวนักศึกษา”
สาหรับนักศึกษาใหม่

**สาคัญมาก**
นักศึกษากรุ ณาศึกษา กาหนดการ วิธีการ ขั้นตอน
วิดโี อสาธิตขั้นตอนการขอรับรหัสประจาตัวนักศึกษา
และดาเนินการตาม กาหนดการ ตามวัน และขั้นตอนทีก่ าหนด
ที่ หน้ าข่ าวประกาศ http://reg.tni.ac.th
1. เข้าสู่ website งานทะเบียนและประมวลผล reg.tni.ac.th

2. คลิกเลือกปุ่ ม “เข้ าสู่ ระบบ” ทางเมนูดา้ นซ้าย
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3. จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ รหัสประจาตัวและรหัสผ่าน สาหรับนักศึกษาใหม่ ที่ยงั ไม่เคยเข้าระบบ ให้คลิก

“ลงทะเบียนเข้ าสู่ ระบบ” เพื่อลงทะเบียนเข้าระบบในครั้งแรก หรื อ สแกน QR Code

4. ให้กรอกข้อมูล ชื่ อ – นามสกุล (ภาษาไทย), เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน (กรอกตัวเลข 5 หลักสู ดท้าย )และ
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ (กรอกเฉพาะตัวเลข เช่ น 09xxxxxxx) และกดปุ่ ม “CONFIRM”

หากมีข้อสงสั ยติดต่ อสอบถามงานทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่ อ 2501
2

5. ระบบจะส่ งจดหมายยืนยันการตั้งรหัสผ่ านไปยัง E-mail Address ของนักศึกษา (ตามที่นกั ศึกษากรอกไว้ตอน

สมัครเข้าเรี ยน) หากมีขอ้ ขัดข้อง ให้ติดต่องานทะเบียนฯ โทร. 02-7632600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2634, 2666, 2608

6. เข้า Check กล่องจดหมายใน E-mail Address ของนักศึกษา จากนั้นกด Link ยืนยันการตั้งรหัสผ่ าน
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ระบบจะแจ้ งข้ อความ “การตั้งรหัสผ่ านเสร็จสมบูรณ์ แล้ว” โดยจะบอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่ าน จากนั้นใน
นักศึกษากดปุ่ ม “Login” เพื่อเข้ าสู่ ระบบ หรื อเข้ า website : http://reg.tni.ac.th/

7. เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน เป็ นรหัสผ่านที่นกั ศึกษาต้องการ หรื อจดจาได้ง่าย
โดยเข้ าเมนูเปลีย่ นรหัสผ่ าน
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ขั้นตอนการบันทึกข้ อมูลประวัตินักศึกษา และพิมพ์ ประวัตินักศึกษา
1. นักศึกษาเข้า website : http://reg.tni.ac.th งานบริ การงานทะเบียน สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
- นักศึกษาสามารถติดตามข้ อมูลข่ าวสารต่าง ๆ จากฝ่ ายวิชาการ อาจารย์ผสู ้ อน อื่น ๆ จากข่ าวประกาศ

เมนูสาคัญ
-

เข้ าสู่ ระบบ
หลักสูตรที่เปิ ดสอน
รายวิชาที่เปิ ดสอน
ปฏิทนิ การศึกษา
ฯลฯ

2. เข้าสู่ ระบบ โดยเลือกเมนู

พิมพ์ รหัสประจาตัวนักศึกษา และรหัสผ่าน

พิมพ์รหัสประจาตัวนักศึกษา
รหัสผ่าน
กดเข้ าสู่ ระบบ
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3. เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว นักศึกษาจะต้ องขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยการกรอกข้ อมูลประวัตนิ ักศึกษาส่ วนบุคคลให้ ครบถ้ วน
ถูกต้ องสมบูรณ์ ทุกช่ อง โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่ องหมาย * (ดอกจันสี แดง)

**สาคัญมาก** ข้ อมูลประวัตินักศึกษาจะต้ องกรอกข้ อมูลให้ ถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้วกดยืนยันข้ อมูล
4. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
4.1
4.2
4.3

ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเลขที่บตั รประชาชน ให้ถูกต้อง
ชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ให้เขียนแบบอักษรตัวแรกใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก เช่น Thai Rakreandee
วัน เดือน ปี เกิด ให้กรอกรู ปแบบ ว/ด/ป (พ.ศ.) เช่น 26/06/2542
วัน เดือน ปี ที่สาเร็จการศึกษา กรณีทางโรงเรียน / สถาบันเดิมยังไม่ ระบุวนั สาเร็จการศึกษา ให้ นักศึกษากรอก ดังนี้
31/03/2562 (พ.ศ.)
4.4 คะแนนเฉลีย่ สะสม กรณียงั ไม่ สาเร็จการศึกษา กรอกคะแนนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคการศึกษาตามคะแนนเฉลี่ยสะสมล่ าสุ ด
4.5 ชื่อ นามสกุล บิดา และมารดา ให้ กรอกคานาหน้ าชื่ อ เช่น นาย นาง นางสาว ยศทางราชการ ฯลฯ
4.6 เลขที่บตั รประชาชนบิดา มารดา นักศึกษาสามารถดูจากบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา หรื อจากสมุดทะเบียนบ้าน
นักศึกษา ตรงชื่อบิดา มารดา ผูใ้ ห้กาเนิด (พิมพ์ เฉพาะตัวเลขติดกันห้ ามใส่ เครื่ องหมาย -)
4.7 เลขที่บตั รประชาชนผูป้ กครองผูร้ ับรองนักศึกษา (พิมพ์ เฉพาะตัวเลขติดกันห้ ามใส่ เครื่ องหมาย -)
5. ข้อมูลที่อยู่
5.1 เลขรหัสประจาบ้าน นักศึกษาตรวจสอบจากสาเนาทะเบียนบ้าน (ตัวเลข 11 หลัก พิมพ์ เฉพาะตัวเลขห้ ามใส่ เครื่ องหมาย -)
5.2 การพิมพ์ชื่อ ตาบล/แขวง ให้พิมพ์ชื่อ ตาบล/แขวง เช่น หนองบอน
5.3 การพิมพ์ชื่อ เขต/อาเภอ ให้พิมพ์ชื่อ เขต/อาเภอ เช่น ประเวศ
5.3 เบอร์โทรศัพท์ พิมพ์ 090000000 (พิมพ์ ตวั เลขติดกัน ห้ ามใส่ เครื่ องหมาย – ระหว่ างตัวเลข)
6. ข้อมูลสาระการเรี ยน 8 สาระวิชา นักศึกษาตรวจสอบจากใบ ปพ.1 : พ หน้าหลังตรงกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ / การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ให้พิมพ์คะแนนตามใบรายงานผล
*กรณีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ ยังไม่ ระบุคะแนน ให้ นักศึกษากรอกคะแนน 0 ทุกช่ อง
7. เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลสมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม
ด้านล่างสุ ด
และสามารถพิมพ์แบบขึ้นทะเบียนประวัตินกั ศึกษาที่ปุ่ม
ด้านล่างสุ ดของแบบฟอร์ม
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นักศึกษากรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่ ม ยืนยันข้ อมูล เพื่อระบบจะได้ทาการบันทึกข้อมูลประวัตินกั ศึกษา

พิมพ์ รายงานการขึน้
ทะเบียนนักศึกษา
(ประวัตนิ ักศึกษา)
เพื่อนามายื่นในวัน
รายงานตัว / ขึน้
ทะเบียนนักศึกษา
ใหม่

ยืนยันข้ อมูล

8. หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะเปลี่ยนมาเป็ นหน้า เปลีย่ นพาสเวิร์ด หากนักศึกษาไม่ตอ้ งการเปลี่ยนพาสเวิร์ด ให้กดปุ่ มถอยกลับ

*****************************************************************************************************
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้ อมูลนักศึกษาได้ โดยการ Login เข้ าสู่ ระบบ และจะปรากฏหน้ าจอดังรู ปภาพนี้
หากต้ องการตรวจสอบภาระค่ าใช้ จ่าย เลือกเมนูภาระค่ าใช้ จ่าย / ทุน  ชาระเงินแบบแบ่ งงวด

จะปรากฏการพิมพ์ใบแจ้ งการชาระเงินแบบแบ่ งงวด
การชาระเงินแบบ
แบ่ งเป็ นงวด ๆ
หรื อเลือกพิมพ์ ท้งั หมด
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การพิมพ์ ประวัตินักศึกษา (ใบขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพื่อประกอบการรายงานตัว)
Login เข้ าสู่ ระบบ และจะปรากฏหน้ าจอดังรู ปภาพนี้

เลือกเมนู
ประวัตนิ ักศึกษา

เลือกเมนู
พิมพ์ ใบรายงานตัว นักศึกษา

ตัวอย่ างใบขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ จากระบบบริการงานทะเบียน

ลงชื่ อนักศึกษา / วันที่

ผู้ปกครองผู้รับรอง ลงนาม / วันที่

***สาคัญมาก***
นักศึกษาจะต้ องเซ็น ชื่ อ นามสกุล ให้ ถูกต้อง
และลงวันที่ / เดือน / ปี ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
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การพิมพ์ ใบแจ้ งยอดการชาระเงิน

กด พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงินที่เคาเตอร์ ธนาคาร

เลือกเมนู
ผลการลงทะเบียน
หรื อ
เมนูภาระค่ าใช้ จ่าย /
ทุน

***จะขึ้นปรากฏ
ตามวันที่ระบุใน
ปฏิทินการศึกษา
เท่านั้น***
(25 กุมภาพันธ์ –
53 มีนาคม 2562)

เลือกเมนู
พิมพ์ ใบแจ้ งการชาระเงิน
หรื อ
Payment Online

(การชาระเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ )
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ใบแจ้ งการชาระเงิน / ชาระเงินผ่ านเคาเตอร์ ธนาคาร

ชาระเงินที่เคาเตอร์ ธนาคารตามชื่ อที่ระบุในใบแจ้ งชาระเงิน
นาใบแจ้ งชาระเงินยื่นชาระเงินผ่านเคาเตอร์ ธนาคาร
*******************************************************

ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562

การตรวจสอบข้ อมูลในระบบบริการการศึกษา reg.tni.ac.th
ปฏิทนิ การศึกษา ตรวจสอบวัน เวลา ลงทะเบียน เพิ่ม ลดรายวิชา ชาระเงิน วันเวลา สอบกลางภาค / ปลายภาค ฯลฯ
ประวัตนิ ักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลประวัตินกั ศึกษา
ผลการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ตารางเรียน/สอบ ตรวจสอบวัน เวลา การเรี ยน การสอบ
ผลการศึกษา ตรวจสอบผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ตรวจสอบจบ ตรวจสอบผลการศึกษา และรายวิชาที่ลงทะเบียน / ยังไม่ลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตร
**สาคัญมาก
- เมนูลงทะเบียน ลงทะเบียนเพิม่ ลดรายวิชา จะปรากฏตามปฏิทนิ การศึกษา นักศึกษาจะต้ องตรวจสอบปฏิทนิ การศึกษาทุกครั้งในแต่
ละภาคการศึกษา
- ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็ นต้นไป นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (reg.tni.ac.th) ด้ วยตนเอง
***งานทะเบียนและประมวลผลจะเปิ ดอบรมการใช้ ระบบบริการการศึกษา เพื่อการลงทะเบียนโดยเฉพาะ นักศึกษาสามารถติดตามข่ าวสาร
วัน เวลา การอบรม ได้ จากข่ าวประกาศทีห่ น้ า Web : https://reg.tni.ac.th ***
- การลงทะเบียนเรี ยนและการชาระเงินจะต้องลงทะเบียนเรียน และชาระเงินตาม วัน เวลา ทีก่ าหนดตามปฏิทนิ การศึกษาเท่ านั้น
- ก่อนการลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาจะต้องตรวจสอบปฏิทินการศึกษา วัน เวลา การลงทะเบียน / ชาระเงิน ผลการศึกษา และศึกษาข้อมูล
รายวิชา รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) จากคู่มือการศึกษา
- พบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอปลดล๊อคระบบก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
- นักศึกษาจะต้องประเมินการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน หากนักศึกษาไม่ประเมินผลการสอนทุกรายวิชา จะไม่
สามารถตรวจสอบผลการเรี ยนได้ (วัน เวลา ประเมินการสอน ตรวจสอบจากปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้น ๆ)

**ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ ต้ังแต่ วนั ที่ 13 มิถุนายน 2564 เป็ นต้ นไป**

** เปิ ดเรียน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 **
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การติดต่ อหน่ วยงานภายในสถาบัน
โทรศัพท์ ส่วนกลางสถาบันเทคโนโลยีไทยญี-่ ปุ่ น
- ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์ ติดต่ อภายใน
-

02-763-2600

ชั้น 2 อาคาร A ติดต่อชาระเงิน สอบถามการชาระเงิน รับใบเสร็จ
2612, 2613

งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร A ห้ อง A101

สอบถามการลงทะเบียน การเพิม่ ถอน เปลีย่ นกลุ่ม

รายวิชา (ตามปฏิทินการศึกษา) ทาบัตรนักศึกษา การขอเอกสารการศึกษา การลาพักการศึกษา การขอลาออก การสาเร็จ
การศึกษา คาร้ องทั่วไป
โทรศัพท์ ตดิ ต่ อภายใน
- งานการเรียนการสอน

2501, 2502, 2505, 2608, 2666
ชั้น 1 อาคาร A ห้อง A116 (ถัดจากห้องทะเบียนฯ 2 ห้อง) สอบถามรายวิชาเปิ ดสอน

ตารางสอบ การสอบซ้อน

-

โทรศัพท์ ตดิ ต่ อภายใน

2645, 2646, 2647, 2648, 2504

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา

ชั้น 1 อาคาร A ห้อง A117 (ห้องริ มสุ ด)

ติดต่อสอบถามกองทุนเพื่อการศึกษา การ

ผ่อนผันทหาร งานประกันอุบตั ิเหตุ Lost & Found กิจกรรมนักศึกษา

โทรศัพท์ ติดต่ อภายใน
- ศูนย์ สหกิจศึกษาและจัดหางาน
โทรศัพท์ ตดิ ต่ อภายใน

2621, 2622, 2623, 2624
ชั้น 1 อาคาร A ห้อง A117 (ห้องริ มสุ ด)
2750, 2762, 2770

- ศูนย์ สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICC)

ชั้น 3 อาคาร A โทรศัพท์ติดต่อภายในกด 2644

- สานักวิชาพื้นฐานและภาษา

ชั้น 4 อาคาร A โทรศัพท์ติดต่อภายในกด 2814

- คณะบริหารธุรกิจ

ชั้น 5 อาคาร A โทรศัพท์ติดต่อภายในกด 2702

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 6 อาคาร A โทรศัพท์ติดต่อภายในกด 2740

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 3 อาคาร C โทรศัพท์ติดต่อภายในกด 2910

- บัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคาร D โทรศัพท์ติดต่อภายในกด 2402

- ศูนย์ วทิ ยบริการ(ห้ องสมุด)

ชั้น 2 อาคาร E

- ห้ องพยาบาล

ชั้น 1 อาคาร E

- ศูนย์ รับสมัครนักศึกษา

ชั้น 1 อาคารกระจก โทรศัพท์ ตดิ ต่ อภายในต่ อ 2601, 2602, 2603, 2605

ค้นคว้าตารา เอกสาร หนังสื อ

หากนักศึกษามีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อาคาร A
โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634
วันทาการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ต่อ 2501
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ติดต่อ 02-763-2600 ต่อ 2501, 2645 เวลา 09.00 – 16.00 น.
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