
 
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ที ่ 044/2563 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
และรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา กรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563  

ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบท่ี 3  
 

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภท    
สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 3 ที่ประกาศไปแล้วนั้น   

เนื่ อ งจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดโรค Covid-19 ส่ งผล ให้ สถาบั นฯ  ไม่ สาม ารถจัดสอบข้อ เขี ยน                       
เพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 3 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ได้ตามก าหนด จึงได้ปรับให้มีการสอบสัมภาษณ์ทาง Online และ          
ขอพิจารณาทุนประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% เป็นกรณีพิเศษ และสามารถสอบข้อเขียนเพื่อปรับขึ้นเป็นทุนประเภทอื่นๆได้          
ส่วนการจัดสอบข้อเขียนทุนการศึกษาประเภทอ่ืนๆ ทางสถาบันฯจะประกาศให้ทราบในล าดับถัดไป  

 

1. ก าหนดการและค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
1.1 ก าหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน  2563 
1.2 การช าระค่าเทอม ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจะต้องช าระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  

โดยสามารถแบ่งช าระได้เป็น 3 งวด โดยงวดที่ 1 จ านวน 15,000 บาท หรือสามารถช าระค่าเทอมเต็มจ านวน    
 

2. ก าหนดการและอัตราค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานของสถาบันฯ 

 2.1 ก าหนดการลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรับพื้นฐาน ต้ังแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น 
 2.2 อัตราค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  ฟรี ! 
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3. วิธีการลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online 
 
3.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน 

วันที ่ ขั้นตอน 

25-29 พ.ค.63 ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเรยีนวิชาวิชาปรับพื้นฐาน (Online) ที่ 
http://admission.tni.ac.th (เลอืกวิชาเรียนไดต้ามสมัครใจ) 

1-12 มิ.ย. 63 เรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน ทางช่องทาง 
https://sites.google.com/tni.ac.th/onlinecourses/home 

 
 

 
3.2 ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนนักศกึษาใหม่ 

วันที ่ ขั้นตอน 

 

 

25 พ.ค. – 10 มิ.ย.63 

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเข้าระบบบริการการศึกษา ที่ www.reg.tni.ac.th     
เพื่อรายงานตัวและกรอกประวัตินักศึกษาใหม่  

ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอม 1 

ขั้นตอนที่ 3 :  ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
การช าระค่าเทอมสามารถช าระเต็มจ านวน หรือเลือกแบบช าระ 3 งวดได้ 

     หมายเหตุ หากผู้ได้รับทุนท่ีไม่ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ตามวันท่ีสถาบันฯก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิการได้รับทุนการศึกษาทันที  

 
 
4. ก าหนดการสอบข้อเขียน และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

รอติดตามประกาศจากทางสถาบันฯ อีกครั้งภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/tni.ac.th/onlinecourses/home
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5.  ประมาณการค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา              
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการดังต่อไปนี้  

 

ก าหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 
  
             (รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์) 

                อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

คณะ/สาขาวิชา 
ประมาณการค่าเทอม   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  
(บาท) 

ประมาณการค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์   

       - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE ) 50,350 342,100 

       - สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ (LE) 50,500 349,750 

       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 48,700 337,400 

       - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 50,500 342,600 

       - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 48,700 346,400 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 44,800 317,000 

       - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 46,750 322,850 

       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 44,800 322,400 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 46,600 322,550 

คณะบริหารธุรกิจ  

       - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI) 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 

      -สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม(TH) 37,450 307,450 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา กรณีพิเศษ 
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบท่ี 3 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ทุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี   
 

ล าดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 631071101010 นาย พีรภาส มณสีุขเกษม วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

2 631071102008 นาย พงศกร รอดกลาง  วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

3 631071101015 นาย ดนุนันท์ ใจด ี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 

4 631071102020 นางสาว พัชราพรรณ ผิวอ่อน วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

5 631071101022 นางสาว ดุษสิตา วงศ์ศิลปชัย วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

6 631071102014 นาย อรรถกร กังตระกุล วิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบรูณาการระบบ (LE) 

7 631071201001 นางสาวปุณณมา มาสุด เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

8 631071202009 นางสาว วัชราภา มลูค า  เทคโนโลยีมลัติมเีดีย (MT) 

9 631071204001 นางสาว อารดา ยะรังวงษ ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 

10 631071201014 นางสาว พรปวีณ์ โสภณอริยนนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 

11 631071202013 นาย ศราวรณ์ นราดิลก เทคโนโลยีดิจิทลัทางสื่อสารมวลชน (DC) 

12 631071205001 นางสาว เพียงรัก อรชร  เทคโนโลยีดิจิทลัทางสื่อสารมวลชน (DC) 

13 631071302010 นางสาว ณัฐฐากุลยา พุฒิเลิศวิศาล บริหารธรุกิจญี่ปุ่น (BJ) 

14 631071304020  นางสาว นภัสมล ภตูระกลู บริหารธรุกิจญี่ปุ่น (BJ) 

15 631071304006 นางสาว รังสิยาพร แตงเพ็ชร์  บริหารธรุกิจญี่ปุ่น (BJ)  

16 631071304030  นางสาว สุพัชรี ยามา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

17 631071304004  นาย วีรชัย กุลบุตร  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

18 631071302011  นางสาว  ราชพร งามข า  การจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม (TH) 

19 631071306003 นาย ธนวิชญ์  ตรีคูณวัฒนา  การบัญชี (AC) 

 
 

 

 


