
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ฉบับท่ี  06/2566 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 
ประเภท Portfolio 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566

ประเภท Portfolio เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน้ัน บัดน้ีสถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และรายละเอียดส าหรับ        
ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

 

ท้ังนี้ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาและผู้ท่ีมีสิทธิ์เขา้ศึกษา  
ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2566  

  

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ จะต้องช าระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถช าระ     
ค่าเทอมเต็มจ านวน หรือ แบ่งช าระได้เป็น 3 งวด ดังตารางต่อไปน้ี 
 

งวดท่ี จ านวน (บาท) 
งวดที่ 1 15,000 

งวดที่ 2 15,000 

งวดที่ 3 จ านวนค่าเทอมที่เหลือ 
 

2. อัตราค่าเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานของสถาบันฯ 
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ได้ตามสมัครใจในระบบการรับสมัครของสถาบันฯ  
2.2 รายวิชาและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 

วิชาปรับพื้นฐาน (ตามประกาศของสถาบันฯ ) 
     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธุรกิจ  

2,000 
 

     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ (AE / RE / CE / IE / EE) 
     วิชาปรับพื้นฐานฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ (AE / RE / CE / IE / EE) 

     วิชาปรับพื้นฐานเคมีส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ (AE / RE / IE / EE) 

     วิชาภาษาญี่ปุ่น (ส าหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) เท่าน้ัน) 

     วิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป  (ทุกสาขายกเว้นสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)) 
     วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมม่ิงเบื้องต้น (ส าหรับสาขา CE / IT / BI / MT / DC) 

     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส าหรับสาขา DC ) 

     วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับทุกสาขา 
หมายเหตุ : ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานไม่รวมค่าต าราและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ 
              สามารถลงวิชาปรับพื้นฐานได้ภายใน 30 เมษายน 2566 เท่านั้น 

 



    2 

 

3. สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ท่ีขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และช าระค่าเทอม ตามท่ีสถาบันฯก าหนด 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ มูลค่า 10,000 บาท 
สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทPortfolio ภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2566 เท่าน้ัน 
** ช าระอย่างน้อย 1 งวด หรือ จ่ายในส่วนของกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) 
 

  4. วิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบยีนเรียนวิชาปรบัพื้นฐาน 
  4.1 กรณีผา่นการคัดเลือก 
 

วันท่ี ขั้นตอน 

 
 
 

13 ม.ค. – 21 พ.ค. 2566 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 : ลงทะเบียนเข้าระบบบริการการศึกษา ที่  http://reg.tni.ac.th เพื่อ
กรอกประวัติ พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
การช าระค่าเทอมสามารถช าระเต็มจ านวน หรือเลือกแบบช าระ 3 งวดได้ 

ขั้นตอนท่ี 2 : อัพโหลดเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ 
http://reg.tni.ac.th ในหัวข้อ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 1/2566 

ขั้นตอนท่ี 3 : พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ช าระเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

13 ม.ค. – 30 เม.ย.66 

ขั้นตอนท่ี 4 : เลือกเรียนวิชาวิชาปรับพื้นฐานได้ที่ 
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp  (เลือกวิชาเรียนได้ตามสมัครใจ) 
- สามารถลงวิชาปรับพื้นฐานและช าระเงิน ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 
ขั้นตอนท่ี 5 :  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
ขั้นตอนท่ี 6 : ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือ
ออนไลน์ผ่านแอปธนาคารตามที่สถาบันฯ ก าหนด  

21 พ.ค. 2566 

ขั้นตอนท่ี 7 : รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
- กรณีนักศึกษาทุนต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมท่ี 1 (อย่างน้อย 1 งวด) 
หรือจ่ายในส่วนของกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) และน าหลักฐานการช าระ
เงินมาย่ืนในวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.tni.ac.th/


    3 

 

5. ก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 

ก าหนดการขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 
วันอาทิตย์ที ่21 พ.ค 2566  ณ อาคาร E ชั้น 6 (E-601) 

 

คณะ สาขาวิชา เวลา 
นักศึกษาที่ได้รับ

ทุนการศึกษาทุกสาขา 

รายงานตัวขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม่ อาคาร E ชั้น 6 08.30 – 10.30 น. 
 ลงนามสญัญาทุน ห้อง E506 10.30 – 12.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

- สาขาวิศวกรรมยานยนต์                                    (AE) 
- สาขาวิศวกรรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน        (RE) 
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์        (CE) 
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                                  (IE) 
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                                         (EE) 

08:00 – 09:30 น. 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  (IT) 
- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                   (MT) 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล                (BI) 
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน                  (DC) 

 

9:30 – 11:00 น. 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 

 

- สาขาวิศวกรรมดิจิทัล                                        (DGE) 
- สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์                (DSA) 
- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ  (IBN) 
- สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ                (JIB) 

 

 
11:00 – 12:00 น. 

พักกลางวัน  12:00 -13:00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ 
 
 

 

- สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป                       (DB) 
- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น                                      (BJ) 
- สาขาการบัญชี                                                (AC) 
- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                     (IB) 
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น               (HR) 
- สาขาการตลาดดิจิทัล                                        (DM) 
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                 (LM) 
- สาขาการจัดการการท่องเท่ียวและบริการเชิงนวัตกรรม (TH) 
-  

 
 
13:00 – 15:00 น. 
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5.1 เอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ ใหจ้ัดเรียงเอกสารตามล าดับ ดังต่อไปน้ี 
1.แบบฟอร์มใบข้ึนทะเบียนนักศึกษา (พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)              จ านวน 1 ฉบับ 
2.รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ติดบนแบบฟอร์มใบข้ึนทะเบียนนักศึกษา)     จ านวน 1 รูป 
3.แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลและยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ทบ.31)                                           จ านวน 1 ฉบับ                                                  
   (พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)  
4.แบบฟอร์มหนังสือให้การยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ทบ.32)                      จ านวน 1 ฉบับ                                                       
   (พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)    
5.ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใบ ปพ.1:พ ฉบับสมบูรณ์       

(ส าเนาด้านหน้า และ ด้านหลังที่มีวันเดือนปีที่ส าเร็จการศึกษา และระบุว่า “จบหลักสูตรการศึกษา หรือเทียบเท่า” ให้ชัดเจน
ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าฉบับจริงมาด้วย เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของส าเนา กรณีรายงานตัว / ข้ึนทะเบียนก่อนวัน
ส าเร็จการศึกษา 
ให้ส าเนาใบ ปพ.1 : พ ท่ีมผีลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา )         จ านวน 2 ฉบับ   

6. ส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)                  จ านวน 1 ชุด 
7.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักศึกษา            จ านวน 3 ฉบับ  
8.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณี ชื่อ-นามสกุล นกัศึกษาไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1:พ)    จ านวน 3 ฉบับ 
9.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าท่ีมีชื่อของนักศึกษา)                     จ านวน 3 ฉบับ 
10.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาพร้อมบิดาลงนามรับรองส าเนา                    จ านวน 3 ฉบับ 
11.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดาพร้อมมารดาลงนามรับรองส าเนา        จ านวน 3 ฉบับ 
12.หนังสือรับรองนักศึกษาส าหรับผู้ปกครองผู้รับรองนักศึกษา 
(พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)                                            จ านวน 1 ฉบับ 
13.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองผู้รับรองนักศึกษา (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดา หรือมารดา)                  จ านวน 3 ฉบับ 
(ผู้ปกครองผู้รับรองนักศึกษา ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น) 
14.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ตรวจโรคทัว่ไป ออกโดย โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน เท่านั้น                  จ านวน 1 ฉบับ   
    (ไม่ต้องเอกซเรย์, ไม่ต้องเจาะเลือด เป็นการออกใบรับรองแพทย์เพื่อเข้าศึกษาตอเท่านั้น)  
 
หมายเหตุ   1.  เอกสารที่ถ่ายส าเนา ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  
               2. ไม่รับใบรับรองแพทย์จากคลีนิค หรือสถานพยาบาลทุกแห่ง 
               3. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ในวันข้ึนทะเบียน / รายงานตัวนักศึกษา 
 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกรุณาข้ึนทะเบียนตามเวลาที่ก าหนด  /  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน
และประมวลผล โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501  
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5.2 ส าหรับนักศึกษาทุน 
 ก าหนดการเซ็นสัญญาทุน คือ วันอาทิตย์ท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 รูปถ่ายสีหน้าตรง ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว   2 รูป 
2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 1 ฉบับ 

3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีช่ือของนักศึกษา) 1 ฉบับ 

4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 1 ฉบับ 
5 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของผู้ปกครอง) 1 ฉบับ 

 
 
หมายเหตุ   1. หากยังไม่ได้ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์  ให้น ามาให้ที่ฝ่ายทะเบียนภายหลังวันขึ้นทะเบียน            
ภายในวันที่สถาบันฯก าหนด  
  2. เอกสารทุกฉบับที่เป็นส าเนา นักศึกษาจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
               3. สอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ 0-2763-2600 ต่อ 2501 

   4. ส าหรับนักศึกษาทุน ผู้ปกครองที่มาลงนามสัญญา เป็นคนเดียวกับเจ้าของเอกสาร 

 
6. ประมาณการคา่ใช้จา่ย ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2566 
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา                       
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2566 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการ
ดังต่อไปน้ี  
 

คณะ/ สาขาวิชา ภาคเรยีนที่1   
ภาคเรยีนที่2 

ประมาณการ
ค่าใช้จา่ยตลอด
หลักสูตร 4 ป ี

งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 รวม 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์       
- สาขาวิศวกรรมยานยนต ์(AE) 15,000 15,000 20,500 50,500 47,100  340,550 

- สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)        15,000 15,000 20,500 50,500 47,100 336,950 
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์  (CE) 15,000 15,000 18,700 48,700 43,350 326,300 

- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 15,000 15,000 14,950 44,950 43,350 325,850 

- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 15,000 15,000 18,700 48,700 45,300 324,050 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 15,000 15,000 14,800 44,800 37,800 317,000 

- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 15,000 15,000 12,850 42,850 37,800 294,200 

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI) 15,000 15,000 14,800 44,800 37,800 315,200 
- สาขาเทคโนโลยดีิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 15,000 15,000 16,600 46,600 37,800 307,250 

คณะบริหารธรุกจิ       
- สาขาการจัดการพัฒนาธุรกิจและสตารต์อัป (DBS) 15,000 15,000 12,850 42,850 35,850 304,100 

- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 15,000 15,000 8,500 38,500 42,300 305,350 

- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 15,000 15,000 8,800 38,800 44,550 311,350 
- สาขาบัญชี (AC) 15,000 15,000 12,850 42,850 35,850 297,950 
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คณะ/ สาขาวิชา 

ภาคเรยีนที่1 
ภาคเรยีนที่2 

ประมาณการ
ค่าใช้จา่ยตลอด
หลักสูตร 4 ป ี

งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 รวม 

- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 15,000 15,000 7,450 37,450 41,250 286,150 
- สาขาการตลาดดิจิทัล (DM) 15,000 15,000 7,450 37,450 37,800 287,000 

- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 15,000 15,000 7,450 37,450 43,200 296,150 

- สาขาการจัดการท่องเทีย่วและบริการเชิงนวัตกรรม (TH) 15,000 15,000 7,450 37,450 25,050 289,450 
 

*หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องส ารองจ่ายค่าเทอม 1/2566 และจะได้รับเงินคืนในเทอม 2/2566 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2566 
  

  
            ( รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ) 
                            อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทPortfolio ประจ าปีการศึกษา 2566 

 
 

 
ทุนการศึกษา ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จ านวน 7 ทุน 
 

ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 661061103024 นายกิติกร ขันธะเสน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 

2 661061102005 นายพรหมพิริยะ พูลวิรัตน์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) 

3 661061202009 นายกรวิชญ์ สุระสัจจะ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

4 661061201008 นางสาวฐิติรัตน์ ภูอนุรักติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

5 661061311002 นายชโลธร จันทอง สาขาการตลาดดิจิทัล (DM) 

6 661061302010 นายธนดล แก้วแดง สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

7 661061302015 นางสาวบุสกร ธรรมรงค์ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

 

 

ทุนแรกเข้า มูลคา่ 20,000 บาท  
** การใหทุ้น ภาคเรียนที่ 1/2566 จ านวน 10,000 บาทและภาคเรียนที่ 2/2566 จ านวน 10,000 บาท 

 

ล าดับท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 661061103005 นางสาวนันฑิตา จะปะกียา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 

2 661061103007 นายพิษณุ สุขศิริ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 

3 661061205003 นายสุริยะ เดชมาก สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

4 661061202027 นางสาวหทัยชนก ปนสูงเนิน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

5 661061302011 นายทิมโมธีร์ ยามาโมโต้ สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS) 

6 661061302002 นางสาวสุวพิชชา อุ่นเรืองรัมย์ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

 


