
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 
ฉบับที่ 084/2562 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขัน
เพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2563  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และคณุสมบัติ 
 

 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับ/แผนการเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
 
1 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(IE)  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(EE) 

 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  6 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช. สายช่าง)  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
 
2 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (MT) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก
แผนการเรียน 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช. สายช่าง)  

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) แผนการเรียนวิชาอุตสาหกรรม(สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้) 

คณะบริหารธุรกิจ  

3 

สาขาการจัดการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI) 
สาขาวิชาการบัญชี (AC) 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-ค านวณ 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.ทุกสาขา)  

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB) 
สาขาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน( LM) 
สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม  (TH) 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ทุก
แผนการเรียน 

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช. ทุกสาขา)  

- จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้) 
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2. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตผิู้สมัคร 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

2.1.1 มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2.1.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็น

ว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
o โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด 
o โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้  

    

3. ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่) 
3.1 ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจ าปีการศึกษา  2563 สถาบันฯ  มีการ     

จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา  โดยมีเงื่อนไขผู้สามารถขอรับทุนดังน้ี  
1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (5 ภาคการศึกษา ) 2.50 ขึ้นไป   
2. ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ครบตามกระบวนการที่สถาบันฯก าหนด 
 

ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร)  มี 4 ประเภทแบ่งเป็นดังนี้ 
    ทุนประเภทท่ี 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีค่าครองชีพ (ปีละ 30,000 บาท)  
    ทุนประเภทท่ี 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %             
   ทุนประเภทท่ี 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %   
   ทุนประเภทท่ี 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 % 
 ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เม่ือจบการศึกษาแล้ว   
  
3.2 เง่ือนไขผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา 
 ผู้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ ก าหนดตลอดระยะเวลาการรับทุนดังต่อไปน้ี     
 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันฯ ก าหนด   
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชา หรือพักการเรียนในปีการศึกษาใดปีการศึกษาหน่ึงได้ ทั้งน้ีหากมีการย้ายสาขา
หรือพักการเรียน จะถือว่าสัญญาน้ีสิ้นสุดลง และหากนักศึกษาท่านน้ันต้องการเข้าท าการศึกษาต่อและจะขอรับทุนใหม่ จะต้องด าเนินการขอ
ทุนตามขั้นตอนที่สถาบันฯ ก าหนดใหม่อีกครั้ง กรณีการขอหยุดพักการเรียนเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยต่างๆ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งผู้ให้ทุนทราบ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนจะพิจารณาว่าสถานะของการเป็นผู้รับทุนจะสิ้นสุดลงหรือไม่ 

3.  การให้ทุนการศึกษา สถาบันฯ จะไม่ให้ทุนกับนักศึกษาในรูปของเงินสดหรือเช็คโดยเด็ดขาด  ยกเว้นกรณีเงินค่าครองชีพ
ส าหรับผู้รับทุนประเภทที่ 1 เท่าน้ัน  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มีระบุไว้ในหลักสูตรทั้งหมดจะหักยอดค่าใช้จ่ายจากเงินทุนที่
นักศึกษาได้รับโดยตรงตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น  
 4. ผู้รับทุนจะพ้นสภาพการรับทุนโดยไม่ต้องชดใช้เงินทุนในกรณีต่อไปน้ี  

      (1)  เสียชีวิต 
(2)  สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือพิการที่ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์  
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5. หากผู้รับทุนพ้นสภาพและต้องน าเงินทุนที่รับไปทั้งหมดคืนให้กับสถาบันฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาตามกรณี  ต่อไปน้ี  

    (1)   มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาทุน สทญ. และสถาบันฯ ได้พิจารณาให้พ้นสภาพ  
    (2)   เปลี่ยนสาขาวิชา คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ได้รับเห็นชอบและยินยอมจากสถาบันฯ  
    (3)   ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร  
    (4)   ลาออกไปเพื่อรับทุนการศึกษาอ่ืนหรือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน    
    (5)   อ่ืนๆ ที่ระบุในประกาศของสถาบันฯ ว่าด้วยการรับทุนการศึกษา  
 
 

4. ก าหนดการรบัสมคัร 
 

วันที่ รายการ 

วันที่ 2  ธันวาคม 2562 – วันที่ 10 มีนาคม 2563 

1.กรอกใบสมัคร online ที่ http://admission.tni.ac.th 

2. ช าระเงินค่าสมัคร 

3. ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 สอบข้อเขียน และ สอบสมัภาษณ์ 

วันที่ 26 มีนาคม 2563 
 

ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือกและผู้ได้รบัทุนศึกษา  

วันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 
ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ (Online) ประจ าปีการศึกษา 
2563 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2563 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เปิดภาคเรียน 1/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tni.ac.th/register
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5. ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

       

 

 
6. เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา 

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  (ลงนามส าเนาถูกต้อง) 

3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป  จ านวน 1 ฉบับ  (ลงนามส าเนาถูกต้อง) 

                   
 
 
 
 
 

ผู้สมัครทางไปรษณีย์และด้วยตนเองต้องส่ง
เอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 10  มี.ค.63 
หากเกินก าหนดจะหมดสิทธ์ิสอบข้อเขียนทันที   
 โดยมีเอกสารดงัน้ี 
1. ใบสมคัรพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป 
2. ส าเนาผลการเรียน 5 ภาค 1ฉบบั 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
 
 
 

   1.   พิมพใ์บสมคัรพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป 
   2.   พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงิน 

 

รับใบเสร็จ 
ใน วนัสอบขอ้เขียน  

 
 
 

ที่ฝ่ายการเงิน 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 

 

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 
ตามที่สถาบนัฯก าหนด 

ภายใน 3 วนัหลงัจากช าระเงิน
สามารถพิมพบ์ตัรเขา้หอ้งสอบ 

ไดท้ี่  http://admission.tni.ac.th 
 

รับใบเสร็จ 
 
 
 

   ช าระเงินค่าสมคัร 500 บาท 
 

หลงัจากช าระเงินสามารถพิมพ์
บตัรเขา้หอ้งสอบไดท้ี่  

http://admission.tni.ac.th 
 

การสมคัรสมบูรณ์ 

กรอกใบสมคัรออนไลน์ท่ี http://admission.tni.ac.th (สอบตรง/ชิงทุน รอบท่ี 2) 
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ส่งเอกสารการสมัครท่ี 
 
 
 
 
 
 

 
7. การคัดเลือกผู้สมัครเขา้ศึกษา 

1.  การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา   
สถาบันฯ พิจารณาจาก GPAX, คะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 

2.  ก าหนดการและการสอบข้อเขียน 
 

 

หลกัสตูร/คณะ/สาขาวชิา 

 

วิชาทีส่อบ 
08.30  - 09.50 น. 10.10 – 11.30 น. 12.30  - 13.50 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

วิชาคณิตศาสตร์ 2* วิชาภาษาอังกฤษ วิชาฟิสิกส์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (MT) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาความถนัด 
ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คณะบริหารธุรกิจ 

 

สาขาการจัดการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 
สาขาวิชาการบัญชี (AC) 
สาขาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม  (TH) 

วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา 

 

หมายเหตุ    - วิชาที่สอบ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 -6  
- * วิชาคณติศาสตร์ 2 คือ วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม และวิชาคณิตศาสตร ์1 คือ วิชาคณิตศาสตรท์ั่วไป    

 
 

 

ศนูยร์บัสมคัรนักศึกษา 
สถาบนัเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่ น 

1771/1 ถนนพฒันาการ แขวง/เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ  10250 
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3. ระเบียบการสอบข้อเขียน 

เอกสารที่ต้องน ามาวันสอบข้อเขียน เพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบ ได้แก่  
        - บัตรประจ าตัวประชาชน 

           - บัตรเข้าห้องสอบโดยผู้สมัครสามารถพิมพ์ได้ที่ http://admission.tni.ac.th ในวันประกาศผู้มีสิทธ์ิสอบ 
ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปน้ี 

3.1 วางบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรเข้าห้องสอบบนโต๊ะที่น่ังสอบ เพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบ หากผู้สมัครมิได้
น าเอกสารดังกล่าวมาแสดงถือว่าหมดสิทธ์ิสอบ 

3.2 ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที 
3.3 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ เม่ือเริ่มสอบแล้วภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
3.4 ห้ามน าเอกสารอ่ืนๆ (ยกเว้นบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรเข้าห้องสอบ) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ

โทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้ค านวณได้ และไม้บรรทัดที่มี
สูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด มิฉะน้ันจะถือว่าทุจริตในการสอบและตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษาทันที อุปกรณ์ท่ี
อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบได้ คือ ดินสอ 2B ปากกา และยางลบ 

3.5 ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ในบัตรประจ าตัวประชาชน ใบเสร็จรับเงินฯ วัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด หรือส่วนใดส่วนหน่ึง
ของร่างกาย มิฉะน้ันจะถือว่าทุจริตในการสอบและตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษาทันที 

3.6 หากมีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการด าเนินการสอบจะบันทึกไว้ที่ กระดาษค าตอบ 
โดยผู้สอบจะรับทราบหรือไม่ก็ตาม และจะไม่พิจารณาคะแนนสอบ 

3.7 กรรมการคุมสอบจะประกาศเวลาท าข้อสอบที่เหลือให้ทราบก่อนหมดเวลาสอบ 15 นาที เม่ือต้องการ ส่งข้อสอบ
และกระดาษค าตอบให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบลงนามรับกระดาษค าตอบ ก่อนออกจากห้องสอบ และห้าม
น าข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

3.8 ในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อกรรมการคุมสอบเท่าน้ัน 

  
 4. การสอบสัมภาษณ์ 

ผู้มีสิทธ์ิสอบทุกคน จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในสาขาที่สมัคร อันดับที่ 1 ตามก าหนดการ ดังน้ี 
 

เวลา กิจกรรม 

13.30 - 14.30 น. ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ 

14.00 - 17.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 

 
 

8. การประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกและไดร้ับทุนการศึกษา 
สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับทุนการศึกษา ทาง http:admission.tni.ac.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admission.tni.ac.th/
http://www.tni.ac.th/register
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9. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online และต้องมารายงานตัว  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น ตามที่สถาบันฯก าหนด 

ต้องน าหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

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

2.  รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น                                    
     ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว (ติดบนแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน) จ านวน 1 รูป  
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา       จ านวน 2 ฉบับ 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีช่ือของนักศึกษา)   จ านวน 1 ฉบับ 
5.  ส าเนาใบผลการเรียนเช่น ปพ.1 : 4 ฉบับสมบูรณ์ (มีวันเดือนปีที่ส าเร็จการศึกษา)   จ านวน 2 ฉบับ     
    (พร้อมน าฉบับจริงมาด้วยเพื่อใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของส าเนา) 

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

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

 
หมายเหตุ - ส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
 - หากยังไม่ได้ใบผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ให้น ามาให้ภายหลัง 
 

http://www.tni.ac.th/
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10.  ประมาณการคา่ใชจ้า่ย ภาคการศกึษาที ่1 ประจ าปกีารศกึษา 2563  
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา     
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการ
ดังต่อไปน้ี  

 

*หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องส ารองจ่ายค่าเทอม 1/2563 และจะได้รับเงินคืนในเทอม 2/2563 

 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  25 พฤศจิกายน 2562 
 

 
 
 

             (รศ.ดร. บณัฑิต โรจน์อารยานนท์) 
                อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

คณะ/สาขาวชิา 
ประมาณการคา่ขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา   

ภาคการศกึษาที ่1/2563  (บาท) 
ประมาณการคา่ใชจ้า่ย
ตลอดหลักสตูร 4 ป ี

คณะวศิวกรรมศาสตร ์   
       - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 50,350 342,100 
       - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 50,500 349,750 
       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 48,700 337,400 
       - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 50,500 342,600 
       - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 48,700 346,400 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 44,800 317,000 
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 46,750 322,850 
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 44,800 322,400 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 46,600 322,550 
คณะบริหารธรุกจิ  

       - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต (IM) 37,450 317,450 

       - สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 38,500 305,350 

       - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 38,800 311,350 

       - สาขาบัญชี (AC) 37,450 312,,350 

       -สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 37,450 286,150 

      -สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค ์(CM) 37,450 300,700 

      -สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 37,450 310,850 

      -สาขาการจัดการท่องเทีย่วและบริการเชิงนวัตกรรม(TH) 37,450 307,450 


