ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ฉบับที่ 112/2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้
ได้รับทุนการศึกษา และรายละเอียดสาหรับผู้ทมี่ ีสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องขึ้ นทะเบี ยนนักศึกษาใหม่ (online) ภายใน
วันที่ 16 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (Online)
ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ จะต้องชาระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถชาระ
ค่าเทอมเต็มจานวน หรือ แบ่งชาระได้เป็น 3 งวด ดังตารางต่อไปนี้
งวดที่
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

จานวน (บาท)
15,000
15,000
จานวนค่าเทอมที่เหลือ

2. อัตราค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานของสถาบันฯ
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ได้ตามสมัครใจในระบบการรับสมัครของสถาบันฯ
2.2 รายวิชาและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
รายการ
วิชาปรับพื้นฐาน (ตามประกาศของสถาบันฯ )
วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับบริหารธุรกิจ
วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมศาสตร์ (AE / RE / CE / IE / EE)
วิชาปรับพื้นฐานฟิสิกส์สาหรับวิศวกรรมศาสตร์ (AE / RE / CE / IE / EE)
วิชาปรับพื้นฐานเคมีสาหรับวิศวกรรมศาสตร์ (AE / RE / IE / EE)
วิชาภาษาญี่ปุ่น (สาหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) เท่านั้น)
วิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (ทุกสาขายกเว้นสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ))
วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเบื้องต้น (สาหรับสาขา CE / IT / BI / MT / DC)
วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาหรับสาขา DC )
หมายเหตุ : ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานไม่รวมค่าตาราและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ

ค่าใช้จ่าย (บาท)

2,000

3. สิทธิพิเศษ สาหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาระค่าเทอม ตามที่สถาบันฯกาหนด
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ มูลค่า 10,000 บาท
สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 เท่านั้น

4. วิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
วันที่

8 ธ.ค. 64 – 16 ม.ค. 65

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเข้าระบบบริการการศึกษา ที่ http://reg.tni.ac.th เพื่ อ
กรอกประวัติ พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่ อชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนีย ม
ต่างๆ ของเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การชาระค่าเทอมสามารถชาระเต็มจานวน หรือเลือกแบบชาระ 3 งวดได้
ขั้นตอนที่ 2 : อัพโหลดเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่
http://reg.tni.ac.th ในหัวข้อ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 2/64 และ 1/65
ขั้นตอนที่ 3 : พิมพ์แบบฟอร์มชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ชาระเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามที่สถาบันฯ กาหนด
ขั้นตอนที่ 4 : เลือกเรียนวิชาวิชาปรับพื้นฐาน (Online) ที่
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp (เลือกวิชาเรียนได้ตามสมัครใจ)
ขั้นตอนที่ 5 : พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 6 : ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามที่สถาบันฯ กาหนด

หมายเหตุ :
1. ผู้ผ่ านการคั ดเลื อกที่ ไม่ ขึ้นทะเบี ยนเพื่ อเข้ าศึ กษาฯ ตามวันที่ สถาบั นฯกาหนดจะถือว่าสละสิ ท ธิ์ในการรับ สิ ท ธิ์
ส่วนลดค่าแรกเข้าและกรณีผู้ใดได้รับทุนการศึกษาก็จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับทุนทันที
2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเทอมและลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี
4.1 เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว นักศึกษาใหม่
1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึ กษา (พิมพ์จากระบบทะเบียน reg.tni.ac.th)
2. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ติดบนแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา
4. สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายสาเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)
5. สาเนาใบผลการเรียนเช่น ปพ.1 : 4 ฉบับสมบูรณ์ (มีวันเดือนปีที่ สาเร็จการศึกษา)
(พร้อมนาฉบับจริงมาด้วยเพื่อใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของสาเนา)
6. หนังสือรับรองนักศึกษา (สาหรับผู้ปกครอง) ดาวน์โหลดที่ reg.tni.ac.th
(ให้ผู้รับรองฯ และพยานลงนามให้ครบถ้วน)
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับรองนักศีกษา

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 รูป
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

8. สาเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือประกาศเทียบวุฒิการศึกษา
General Educational Development (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร Maine high school
Equivalency Diploma ดาเนินการในนามของ Maine Department of Education และใบ
แสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Tests) ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีผู้จบการศกึษาจากต่างประเทศหรือสถาบันการศึกษานานาชาติ)
จานวน 2 ฉบับ
9. ใบรับรองแพทย์แบบตรวจโรคทั่วไป (ฉบับจริง) ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ
จานวน 1 ฉบับ
โรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น
10. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ - สาเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
- กรณียังไม่ได้ใบผลการเรียน ปพ.1:4 ฉบับสมบูรณ์ ให้นาใบผลการเรียนฉบับสมบูรณ์มาให้ภายหลัง
4.2 สาหรับนักศึกษาทุน
หลังจากนักศึกษาทุนรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวันที่ทางสถาบันฯกาหนด ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะมีการส่ง
E-MAIL เพื่อนัดเซ็นสัญญาทุน ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการเซ็นสัญญา ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายการ
รูปถ่ายสีหน้าตรง ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายสาเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ่ายสาเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของผู้ปกครอง)

จานวน
2 รูป
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ

หมายเหตุ 1. หากยังไม่ได้ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ ให้นามาให้ที่ฝ่ายทะเบียนภายหลังวันขึ้นทะเบียน ภายใน
วันที่สถาบันฯกาหนด
2. เอกสารทุกฉบับที่เป็นสาเนา นักศึกษาจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
3. สอบถามข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ 0-2763-2600 ต่อ 2501
4. สาหรับนักศึกษาทุน ผู้ปกครองที่มาลงนามสัญญา เป็นคนเดียวกับเจ้าของเอกสาร

5. ประมาณการค่าใช้จา่ ย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2565
ผู้ที่ ผ่ านการคั ดเลื อกเข้าศึกษาฯ จะต้ องช าระค่ าขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนักศึ กษา ค่ าท าบั ต รนั กศึกษา ค่ าคู่ มือนั กศึ กษา
ค่าบ ารุงการศึ กษาและค่ าหน่ วยกิต ในภาคการศึ กษาที่ 1 ประจาปี การศึ กษา 2565 ซึ่ งมี ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการ
ดังต่อไปนี้

คณะ/ สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
- สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)
- สาขาบัญชี (AC)
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
- สาขาการตลาดดิจิทัล (DM)
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
- สาขาการจัดการท่องเทีย่ วและบริการเชิงนวัตกรรม
(TH)

งวดที่1

ภาคเรียนที่1
งวดที่2
งวดที่3

ภาคเรียนที่2

ประมาณการ
ค่าใช้จา่ ยตลอด
หลักสูตร 4 ปี

รวม

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

22,300
20,500
18,700
22,300
18,700

52,300
50,500
48,700
52,300
48,700

45,300
47,100
50,700
45,300
50,700

340,550
336,950
337,400
342,200
346,400

15,000
15,000
15,000
15,000

15,000
15,000
15,000
15,000

14,800
16,750
14,800
16,600

44,800
46,750
44,800
46,600

37,800
47,100
43,200
37,800

317,00
322,850
322,400
322,550

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

7,450
8,500
8,800
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450

37,450
38,500
38,800
37,450
37,450
37,450
37,450
37,450

45,150
42,300
44,550
35,850
41,250
41,250
43,200
35,850

317,450
305,350
311,350
312,350
286,150
300,700
296,150
307,450

*หมายเหตุ สาหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องสารองจ่ายค่าเทอม 1/2565 และจะได้รับเงินคืนในเทอม 2/2565
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

( รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ )
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทสอบตรงและชิงทุนการศึกษา รอบที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2565
1.ประเภททุน ฟรีค่าหน่วยกิต 100%
ลาดับ
1
2
3

รหัสผ้สมัคร
651011103087
651011201074
651011304035

ชื่อ-นามสกุล
นาวสาวพิชญา เอี่ยมกล้าหาญ
นายกนกพล ชัยคุณ
นางสาวเปมิกา ธนาสิทธานันท์

สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

2.ประเภททุน ฟรีค่าหน่วยกิต 50%
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รหัสผ้สมัคร
651011101058
651011103088
651011103082
651011101088
651011103012
651011201076
651011201004
651011204006
651011201097
651011302043
651011304200
651011304054
651011304115
651011305023
651011304155
651011302049

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธนกมล อ่อนสุวรรณ์
นายปราณฑ์ วัฒนะชัยเดช
นายภวัต เลิศตระกูลชัย
นางสาวกฤติยา ชุมขวัญ
นายณทวี แก้วหนูนา
นายนิรภัฎ คงห้วยรอบ
นางสาวชัญญากานต์ พุฒิพงศ์กวิน
นายกษิดิช สอนสุทธิ์
นายกรณพัชร์ สมพลาสิน
นางสาวณัฐณิชา ปวงประเสริฐ
นายตะวัน วัฒนสินธุ์
นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศสินอุดม
นายภูมิพัฒน์ วันทนาศุภมาต
นายฐนันทน์พงษ์ ตั้งใจจริง
นางสาวพีรดา รัตนพนาวรรณ
นายจารุกิตต์ สกุลศิลป์

สาขา
วิศวกรรมยานยนต์ (AE)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB
การบัญชี (AC)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
การตลาดดิจิทัล (DM)

3.ประเภททุน ฟรีค่าหน่วยกิต 25%
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสผ้สมัคร
651011103035
651011101027
651011201066
651011201103
651011202026
651011302036
651011302041
651011304008
651011304222
651011304076
651011304166

ชื่อ-นามสกุล
นายบดินทร์ พันธ์เดช
นายภูรินทร์ ตั้งเสริมสุขทวี
นายธนภัทร ธรรมยา
นางสาวชลัยย์กร หวังโชติกุล
นายรุสลัน รัตโนภาส
นายวลัญชน์ สุริเจย์
นายพีรสุ ก.ศรีสุวรรณ
นางสาวเบญญาภา รัตนาภรณ์
นางสาวพัทธนันท์ พันธ์ประสงค์
นางสาววริศรา แช่มชูใจ
นางสาวโยษิตา สวามิวัสดุ์

สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)
วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
การบัญชี (AC)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

