
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ที ่038/2562 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทโควตา 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล

หรือเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 1. คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 

* หมายเหตุ  - เฉพาะโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ผลการเรียน (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 
     - คุณสมบัติเฉพาะของผูส้มัคร เป็นไปตามเง่ือนไขของโควตาแตล่ะประเภท 
 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
คุณสมบัติผู้สมัคร/เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับ / แผนการเรียน ข้อก าหนด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ผลการเรียน(GPAX) 
4 ภาคการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า  3.00 

 
  

 
 
1 

สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 
สาขาวิศวกรรมการผลติ (PE) 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

 

- ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
เท่านั้น 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
สาขาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย (MT) 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
สาขาเทคโนโลยดีิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

- ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
    ทุกแผนการเรียน 
 

คณะบริหารธุรกิจ  

3 

สาขาการจดัการจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการผลิต(MI) 
สาขาการบัญชี (AC) 
 

- ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  
หรือ ศิลป์-ค านวณ  

สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) - ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญ่ีปุ่น เท่านั้น 

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน( LM) 
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM) 
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม  (TH) 

- ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
    ทุกแผนการเรียน 
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 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตา 
1.  มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น 
    อุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

o โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด 
o โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้  
o เป็นผู้พิการ เช่น ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และทางจิตหรือพฤติกรรม เป็นต้น 

 

 3. เกณฑ์การก าหนดโควตา 
3.1 โควตาโรงเรียน (มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00 ) 

 1.1 ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรฐับาลหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ 
   1.2 โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนรวมทุกหลักสูตร และผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงคณะ/สาขาวิชาเดียวเท่านั้น 
 1.3 มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน หรือ มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ ด้านอ่ืนๆ ที่

สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสมกับคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร 
3.2  โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00 ) 

 2.1 ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายฝกึอบรม โครงการส่งเสริมโอลมิปิกวิชาการของศูนย์ต่างๆ  
2.2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดโครงงาน ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  ระดับเขต

การศึกษา ขึ้นไป  
2.3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ ท่ีจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ และมีคณุสมบัติเหมาะสม  
2.4 ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2561 จ านวน 36 

ทีมสุดท้าย 
2.5 เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ท่ีจัดโดยองค์กรระดับชาติทีส่ถาบันฯ เห็นชอบและมีคณุสมบตัิเหมาะสม  

คุณสมบัติในการขอรับทุนการศึกษา 
เป็นสมาชิกใน “ทีมชนะเลิศ” ทุกประเภทจาก  “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจ าปีการศึกษา 

2559 - 2561”  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะมอบทุนการศึกษาประเภทที่ 3 (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 50%)  
 

3.3  โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา (ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 ) 
1) เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา โดยมีประวัติและผลงานข้อใดขอ้หน่ึง ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย / เยาวชนทีมชาติไทย 
  3.1.2 มีผลงานอันดับ 1 – 3  : การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ / กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
 3.1.3 มีผลงานอันดับ 1 – 3  : กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย 
 3.1.4 มีผลงานอันดับ 1 – 3  : กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 
 3.1.5 มีผลงานอันดับ 1 – 2   : การแข่งขันระดับจังหวัด 
 3.1.6 ผลงานอ่ืนๆ ท่ีสถาบันฯ เห็นว่าควรรับไวพ้ิจารณา 
2) ประเภทของความสามารถโควตานักกีฬา ผู้สมัครต้องมีความสามารถในกีฬาอย่างน้อยประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  

3.2.1 วอลเลย์บอลชายหาด 
3.2.2  เซปักตะกร้อ 
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3.2.3  แบดมินตัน 
3.2.4  เทควันโด 
3.2.5 ว่ายน้ า 
3.2.6  กรีฑา 
3.2.7  คาราเต ้
3.2.8  เทเบิลเทนนิส 
3.2.9  เปตอง 
3.2.10  หมากกระดาน 
3.2.11  เทนนิส 

 3.2.12  ชนิดกีฬาอ่ืนๆ ท่ีสถาบันฯ เห็นควรรับไวพ้ิจารณา 
3) ประเภทความสามารถโควตา ดนตรีไทยและนาฎศลิป์ไทย (ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 )   

ผู้สมคัรรับการคดัเลือกต้องมีความสามารถด้านดนตรไีทยและนาฎศลิป์ไทยตามที่สถาบันก าหนด โดยมีความสามารถ
ทางด้านดนตรไีทยและนาฎศิลปไ์ทย ด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี ้
3.3.1 ระนาดเอก  
3.3.2 ระนาดทุ้ม   
3.3.3 ฆ้องวงใหญ่ 
3.3.4 ฆ้องวงเล็ก   
3.3.5 ขิม   
3.3.6 ซอด้วง 
3.3.7 ซออู้ 
3.3.8 ซอสามสาย  
3.3.9 จะเข้   
3.3.10 การขับร้องเพลงไทยเดมิ 
3.3.11 นาฎศิลป์ไทย 
3.3.12 ความสามารถดา้นดนตรีหรือนาฏศลิป์อ่ืนๆ ท่ีสถาบันเห็นควรรับไวพ้ิจารณา 
 

3.4  โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญีปุ่่น (มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00 ) 
3.4.1 เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับสถาบันเทคโนโลยีไทย- 

ญี่ปุ่น มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือ 
3.4.2 เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น 
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4. ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 
4.1 ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจ าปีการศึกษา  2562  สถาบันฯ  มีการพิจารณา

คัดเลือกการให้ทุนการศึกษา ประเภทโควตา  โดยมีเง่ือนไขผู้สามารถขอรับทุนดังนี้  
1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา ) ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดของโควตา แต่ละประเภท 
2. ผู้สมัครจะต้องมาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน/เวลา ท่ีสถาบันฯก าหนด 
 

ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) ส าหรับประเภทโควตา  มี 2 ประเภท แบ่งเป็นดังนี้ 
   1. ทุน ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %  
   2. ทุน ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 % 
 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว   
  

 4.2 เง่ือนไขผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา 
 ผู้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ ก าหนดตลอดระยะเวลาการรับทุนดังต่อไปนี้     
 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันฯ ก าหนด   
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชา หรือพักการเรียนในปีการศึกษาใดปีการศึกษาหนึ่งได้ ทั้งนี้หากมีการย้ายสาขาหรือพัก
การเรียน จะถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลง และหากนักศึกษาท่านนั้นต้องการเข้าท าการศึกษาต่อและจะขอรับทุนใหม่ จะต้องด าเนินการขอทุนตามขั้นตอน
ที่สถาบันฯ ก าหนดใหม่อีกครัง้ กรณีการขอหยุดพักการเรยีนเนื่องจากมีเหตสุุดวิสัยต่างๆ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งผู้ให้ทุนทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยทันที ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนจะพิจารณาว่าสถานะของการเป็นผู้รับทุนจะสิ้นสุดลงหรือไม่ 

3.  การให้ทุนการศึกษา สถาบันฯ จะไม่ให้ทุนกับนักศึกษาในรูปของเงินสดหรือเช็คโดยเด็ดขาด  ยกเว้นกรณีเงินค่าครองชีพส าหรับ
ผู้รับทุนประเภทที่ 1 เท่านั้น  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มีระบุไว้ในหลักสูตรทั้งหมดจะหักยอดค่าใช้จ่ายจากเงินทุนที่นักศึกษาได้รับ
โดยตรงตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น  
 4. ผู้รับทุนจะพ้นสภาพการรับทุนโดยไม่ต้องชดใช้เงินทุนในกรณีต่อไปนี้  

      (1)  เสียชีวิต 
(2)  สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่

สมประกอบ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือพิการที่ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์  
5. หากผู้รับทุนพ้นสภาพและต้องน าเงินทุนที่รับไปท้ังหมดคืนให้กับสถาบันฯ ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาตามกรณี  ต่อไปนี้  

    (1)   มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาทุน สทญ. และสถาบันฯ ได้พิจารณาให้พ้นสภาพ  
    (2)   เปลี่ยนสาขาวิชา คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ได้รับเห็นชอบและยินยอมจากสถาบันฯ  
    (3)   ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร  
    (4)   ลาออกไปเพื่อรับทุนการศึกษาอื่นหรือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งอื่น    
    (5)   อื่นๆ ที่ระบุในประกาศของสถาบันฯ ว่าด้วยการรับทุนการศึกษา  
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5. หลักฐานการสมัคร 
5.1 ส าหรับนักเรียน น าเอกสาร ข้อ 5.1.1 - 5.1.6  ยื่นให้อาจารย์แนะแนว ที่โรงเรียน  

5.1.1 ใบสมัคร ประเภทโควตา (สมัครออนไลน์บน www.tni.ac.th /register ) 
5.1.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร)           จ านวน 1 รูป 
5.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง)     จ านวน 1 ฉบับ 
5.1.4 ใบแสดงผลการเรียน (4 ภาคการศึกษา)         จ านวน 1 ฉบับ 
5.1.5 ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครจ านวน 500 บาท (ส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์มช าระเงิน Bill Payment ที่ช าระเงินผ่าน

ทางธนาคารที่ก าหนดเท่าน้ัน)  
5.1.6 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 
5.1.7  ผลงานแสดงการเขา้ร่วมกจิกรรม หรือความสามารถที่ตรงกบัประเภทการสมัคร ให้น ามาแสดงวันสอบสัมภาษณ์  (ถ้ามี) 
 

5.2 ส าหรับอาจารย์แนะแนว  รวบรวมเอกสาร น าส่งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 
5.2.1 หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนตน้สังกัด (ฉบับจริง)       
5.2.2 ใบสรุปรายชื่อผูส้มัครเข้าศึกษาฯ   
5.2.3 เอกสารการสมัคร ตามรายช่ือ ในใบสรุป ข้อ 5.2.2       
 

6. ก าหนดการรับสมัคร 
 

วัน/เดือน/ปี ก าหนดการ 

 
วันที่  1 กรกฎาคม  – 30 กันยายน 2562 
 

 กรอกใบสมัคร Online  ทาง  www.tni.ac.th/register 

 ส่งเอกสารการสมัคร  

วันท่ี 11 ตุลาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ ทาง www.tni.ac.th 

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2562  สอบสัมภาษณ์  

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา 
 ทาง  www.tni.ac.th 

 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 – วันที ่10 มกราคม 2563  ช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิและวิชาเรยีนปรับพื้นฐาน  

วันท่ี 2 กุมภาพันธ์  2563 
เฉพาะผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 

เฉพาะผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษา  
(ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรยีนภาคเรียนท่ี 1/2563 เต็มจ านวน    
โดยสถาบันฯจะคืนในภาคเรียนท่ี 2/2563) 

วันท่ี 17-18 มีนาคม 2563 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันท่ี 30 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563  เรียนวิชาปรับพื้นฐาน / วิชาเตรียมความพร้อม 
 

 

http://www.tni.ac.th/
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7. วิธีการรับสมัคร 
  7.1 ผู้สมัครกรอกใบสมัคร Online ที่ www.tni.ac.th /register  พร้อมพิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่าย 1 รูป 
 7. 2 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัคร(Bill Payment) โดยช าระค่าสมัคร 500 บาท ผ่านทางธนาคารที่ 
 สถาบันฯก าหนดไว้ในแบบฟอร์มช าระเงินเท่านั้น   

7. 3 ผู้สมัครส่งเอกสารตามข้อ 5. ได้ที่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียนโดยอาจารย์แนะแน วจะรวบรวมใบสมัคร 
ทั้งหมดเพื่อท าใบสรุปรายช่ือและจดหมายน าเพื่อส่งให้  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ณ อาคาร B ช้ัน 1 หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 
                                             ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

                                                1771/1  ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39  ถนนพัฒนาการ  
        แขวง/เขตสวนหลวง      กรุงเทพฯ   10250 

 
 

 7.4 สถาบันฯไดร้ับเอกสารการสมคัรเรยีบร้อยแล้วประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  ทาง www.tni.ac.th/register 
   

หมายเหตุ     – ในการส่งไปรษณยี์หลักฐานการสมคัร ทางสถาบันฯ จะยึดตามวันประทับตราไปรษณยี์ต้นทาง 
                -  สถาบันฯ จะออกใบเสรจ็รับเงินผู้สมคัรขอรับได้ในวนัสอบสัมภาษณ์ ณ เคานเ์ตอร์การเงิน อาคาร A  ช้ัน 2  
 

 

8.  การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา พร้อมค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน / วิชาเตรียมความ

พร้อม(ถ้ามี) โดยช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เงินค่ายืนยันสิทธิ์จ านวนนี้สถาบันฯ จะน าไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือ

นักศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 วิธีการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  

8.1 กรอกแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์พร้อมรายวิชาปรับพื้นฐาน (ในรายวิชาท่ีสถาบันฯ บังคับหรือสามารถลงเรียนได้    

ตามความสมัครใจ)ที่  http://www.tni.ac.th/register  

8.2 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน (Bill payment Pay-in slip) เพื่อ น าไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามวันและ 
เวลาที่สถาบันฯก าหนด 

8.3 ใบเสร็จค่ายืนยันสิทธ์ิสามารถรับได้ที่ ฝ่านการเงิน อาคาร A ช้ัน 2 ในวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

* ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ฯ (จ านวน 20,000 บาท) และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน / วิชา

เตรียมความพร้อมแล้ว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจ านวนดังกล่าวทุกกรณี 

 
 
 
 

http://www.tni.ac.th/
http://www.tni.ac.th/
http://www.tni.ac.th/


      

 

 

7 

9.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

   ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ที่ได้ช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2563  ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาการ กรุงเทพฯ โดยต้องน าหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดง
ต่อเจ้าหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1.  แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  (พิมพ์จากระบบทะเบยีน reg.tni.ac.th)   จ านวน 1 ฉบับ 

2.  รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น                                    
     ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ติดบนแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน)  จ านวน 1 รูป 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา        จ านวน 2 ฉบับ 
4.  ส าเนาทะเบียนบา้นของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีช่ือของนักศึกษา)    จ านวน 1 ฉบับ 
5.  ส าเนาใบผลการเรียนเช่น ปพ.1 : 4 ฉบับสมบูรณ์ (มีวันเดือนปีท่ีส าเรจ็การศึกษา)    จ านวน 2 ฉบับ     
    (พร้อมน าฉบับจริงมาด้วยเพื่อใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของส าเนา) 

6.  หนังสือรับรองนักศึกษา (ส าหรับผู้ปกครอง) ดาวน์โหลดที ่http://www.tni.ac.th   จ านวน 1 ฉบับ 

                     (ให้ผู้รับรองฯ และพยานลงนามให้ครบถ้วน) 
 7.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรองนักศีกษา       จ านวน 1 ฉบับ 
 8.  ส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาทีอ่อกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือประกาศเทียบวุฒิการศึกษา  
     General Educational  Development (GED) โดยไดร้ับประกาศนียบัตร  Maine high school 
     Equivalency  Diploma ด าเนินการในนามของ  Maine Department of  Education  และใบ 
     แสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Tests)  ให้เท่ากับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     (กรณีผู้จบการศกึษาจากต่างประเทศหรือสถาบันการศึกษานานาชาติ)    จ านวน  2 ฉบับ 
9. ใบรับรองแพทย์แบบตรวจโรคทั่วไป (ฉบับจริง) ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ    จ านวน 1 ฉบับ 
     โรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น      
 10. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)     จ านวน 1 ฉบับ       

 
หมายเหตุ  - ส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
               -กรณียังไม่ได้ใบผลการเรียน ปพ.1:4 ฉบับสมบูรณ์ ให้น าใบผลการเรียนฉบับสมบูรณ์มาให้ภายหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tni.ac.th/
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10.  ประมาณการค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา ค่าบ ารุง
การศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการดังต่อไปนี้  
 
10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์) 

ตลอดหลักสตูร 144 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูรอ้น ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 38,350 36,550 11,100 40,000 40,200 37,950 37,950 22,500 27,000 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 50,350 41,550 14,600 45,000 45,200 42,950 42,950 27,500 32,000 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 106,500 90,200 85,900 59,500 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 342,100 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต) 
ตลอดหลักสตูร 145 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูรอ้น ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 38,500 38,350 3,750 34,600 41,850 41,700 43,650 22,500 34,350 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 50,500 43,350 7,250 39,600 46,850 46,700 48,650 27,500 39,350 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 101,100 86,450 95,350 66,850 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 349,750 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

ตลอดหลักสตูร 139 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 36,700 45,700 40,300 40,200 40,050 37,950 22,500 27,000 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 48,700 50,700 45,300 45,200 45,050 42,950 27,500 32,000 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 99,400 90,500 88,000 59,500 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 337,400 

 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
ตลอดหลักสตูร 145 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 38,500 42,100 36,250 40,200 41,700 37,950 22,500 36,150 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 50,500 47,100 41,250 45,200 46,700 42,950 27,500 41,150 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 97,600 86,450 89,650 68,650 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 342,350 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

ตลอดหลักสตูร 144 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 36,700 45,700 38,350 40,050 43,800 39,900 22,500 32,400 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 48,700 50,700 43,350 45,050 48,800 44,900 27,500 37,400 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 99,400 88,400 93,700 64,900 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 346,400 
 
 

 
10.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 34,600 34,600 36,550 40,200 38,250 36,150 22,500 32,400 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 46,600 39,600 41,550 45,200 43,250 41,150 27,500 37,400 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 86,200 86,750 84,400 64,900 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 322,250 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

ตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 34,750 40,450 41,950 38,400 36,450 38,100 22,500 32,400 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 46,750 45,450 46,950 43,400 41,450 43,100 27,500 37,400 

รวมคา่ลงทะเบียนต่อป ี 92,200 90,350 84,550 64,900 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 332,000 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 
ตลอดหลักสตูร 134 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 34,600 34,600 34,600 36,450 36,450 38,100 22,500 32,400 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 46,600 39,600 39,600 41,450 41,450 43,100 27,500 37,400 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 86,200 81,050 84,550 64,900 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 316,700 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน) 

ตลอดหลักสตูร 134 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
7,000  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 
34,600 32,800 42,100 36,600 36,450 38,100 22,500 32,400 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 
46,600 37,800 47,100 41,600 41,450 43,100 27,500 37,400 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 84,400 88,700 84,550 64,900 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 322,550 

 
 
10.3 คณะบริหารธุรกิจ 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต)  

ตลอดหลักสตูร 127 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000 - - - - - - - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 25,450 40,150 38,200 41,850 41,700 38,100 22,500 22,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 37,450 45,150 43,200 46,850 46,700 43,100 27,500 27,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 82,600 90,050 89,800 55,000 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 317,450 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น) 

ตลอดหลักสตูร 133 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 26,500 37,300 37,300 35,700 32,700 32,700 3,750 27,150 21,750 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 38,500 42,300 42,300 40,700 37,700 37,700 7,250 32,150 26,750 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 80,800 83,000 82,650 58,900 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 305,350 

 
 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

ตลอดหลักสตูร 133 หน่วยกิต 
 

 
 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 26,800 39,550 32,200 35,250 33,900 35,250 3,750 29,850 24,300 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 38,800 44,550 37,200 40,250 38,900 40,250 7,250 34,850 29,300 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 83,350 77,450 86,400 64,150 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 311,350 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาวิชาการบัญชี) 

ตลอดหลักสตูร 139 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 25,450 30,850 36,250 38,100 39,900 38,100 34,200 22,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 37,450 35,850 41,250 43,100 44,900 43,100 39,200 27,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 73,300 84,350 88,000 66,700 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 312,350 
 

 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น) 
ตลอดหลักสตูร 133 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น 
ภาค
ปลาย 

ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 25,450 36,250 30,850 34,650 27,150 28,950 3,750 27,000 21,600 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 37,450 41,250 35,850 39,650 32,150 33,950 7,250 32,000 26,600 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 78,700 75,500 73,350 58,600 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 286,150 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์) 

ตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 25,450 36,250 32,800 38,100 32,700 32,550 3,750 27,000 21,600 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 37,450 41,250 37,800 43,100 37,700 37,550 7,250 32,000 26,600 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 78,700 80,900 82,500 58,600 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 300,700 
 

 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) 
ตลอดหลักสตูร 136 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  -  -  -  - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 25,450 38,200 36,250 40,050 32,550 32,550 36,300 22,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 37,450 43,200 41,250 45,050 37,550 37,550 41,300 27,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 80,650 86,300 75,100 68,800 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 310,850 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม) 
 

ตลอดหลักสตูร 133 หน่วยกิต 

รายการ 
ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7,000  -  -  -  - -  - - 

ค่าบ ารุงการศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 3,500 5,000 5,000 5,000 

ค่าหน่วยกิต 25,450 30,850 36,250 34,650 5,400 34,500 32,850 34,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 37,450 35,850 41,250 39,650 8,900 39,500 37,850 39,500 

รวมค่าลงทะเบียนต่อป ี 73,300 89,800 77,350 67,000 

รวมค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 307,450 

 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  21 พฤษภาคม 2562 
 

 
 
 
 
  
             (รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์) 

                อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 


