
ประกาศสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี6ปุ่ น 
ฉบบัที6  084/2565 

เรื6อง ประกาศรายชื6อผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา PQR6 
ประเภทโควตาค่าย 

 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี1ปุ่ น ไดด้าํเนินการสอบคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประจาํปีการศกึษา 

2566ประเภทโควตาค่ายเสร็จสิKนเรียบร้อยแล้วนั Kน บัดนีKสถาบันฯ ขอประกาศรายชื1อผู้ได้รบัทุนการศึกษา และ
รายละเอยีดสาํหรบั        ผูท้ ี1มสีทิธิ Tเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี1ปุ่ น  

 

ทั UงนีUผูที้6ได้รบัทุนการศึกษาและผูที้6มีสิทธิY เข้าศึกษา  
ต้องขึUนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายในวนัที6 ]Q มกราคม PQRR  

  

1. การขึUนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการขึ1นทะเบยีนนักศึกษาใหม่ 
ผูม้สีทิธิ Tเขา้ศกึษาต่อ จะตอ้งชาํระเงนิคา่เทอมที1 W ปีการศกึษา XYZ6 เพื1อขึKนทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่สามารถ
ชาํระ     คา่เทอมเตม็จาํนวน หรอื แบง่ชาํระไดเ้ป็น \ งวด ดงัตารางต่อไปนีK 
 

งวดที? จาํนวน (บาท) 
งวดที1 W 15,000 

งวดที1 X 15,000 

งวดที1 \ จาํนวนคา่เทอมที1เหลอื 
 

P. อตัราค่าเรียนวิชาปรบัพืUนฐานของสถาบนัฯ 
X.W ผูท้ ี1ผา่นการคดัเลอืกสามารถเขา้ไปลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืKนฐาน ไดต้ามสมคัรใจในระบบการรบัสมคัรของ

สถาบนัฯ  
X.X รายวชิาและอตัราคา่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืKนฐาน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
c. 

สิทธิพิเศษ สาํหรบัผูที้6ขึUนทะเบียนนักศึกษาใหม่และชาํระค่าเทอม ตามที6สถาบนัฯกาํหนด 
ผูท้ี1ข ึKนทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่ไดร้บัทนุสว่นลดพเิศษ มลูค่า EF,FFF บาท 

สทิธพิเิศษ เฉพาะผูท้ี1ข ึKนทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่ประเภทโควตาค่าย ภายในวนัที? EL มกราคม MLNN เทา่นั Kน 
** ชาํระอยา่งน้อย W งวด 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 

วิชาปรบัพื1นฐาน (ตามประกาศของสถาบนัฯ ) 
     วชิาปรบัพืKนฐานคณติศาสตรส์าํหรบับรหิารธรุกจิ  

2,000 
 

     วชิาปรบัพืKนฐานคณติศาสตรส์าํหรบัวศิวกรรมศาสตร ์(AE / RE / CE / IE / EE) 

     วชิาปรบัพืKนฐานฟิสกิสส์าํหรบัวศิวกรรมศาสตร ์(AE / RE / CE / IE / EE) 

     วชิาปรบัพืKนฐานเคมสีาํหรบัวศิวกรรมศาสตร ์(AE / RE / IE / EE) 

     วชิาภาษาญี1ปุ่ น (สาํหรบัสาขาวชิาบรหิารธรุกจิญี1ปุ่ น (BJ) เทา่นั Kน) 

     วชิาภาษาญี1ปุ่ นทั 1วไป  (ทกุสาขายกเวน้สาขาบรหิารธรุกจิญี1ปุ่ น (BJ)) 

     วชิาคอมพวิเตอรโ์ปรแกรมมิ1งเบืKองตน้ (สาํหรบัสาขา CE / IT / BI / MT / DC) 

     วชิาปรบัพืKนฐานคณติศาสตรส์าํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (สาํหรบัสาขา DC ) 

     วชิาปรบัพืKนฐานภาษาองักฤษสาํหรบัทกุสาขา 

หมายเหต ุ: ค่าเรียนวิชาปรบัพื7นฐานไม่รวมค่าตาํราและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ 
              สามารถลงวิชาปรบัพื7นฐานได้ภายใน 30 เมษายน 2566 เท่านั7น 
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  d. วิธีการขึUนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียนวิชาปรบัพืUนฐาน 
  
 d.] กรณีผา่นการคดัเลือก 
 

วนัที6 ขั Uนตอน 

 
 
 
 
 
2] พ.ย.PQRQ – ]d ม.ค. PQRR 

 
 

ขั 1นตอนที? E : ลงทะเบยีนเขา้ระบบบรกิารการศกึษา ที1 http://reg.tni.ac.th เพื1อ
กรอกประวัติ  พิมพ์ ใบแจ้งยอดเพื1 อชําระเงินค่ าลงทะเบียน เรียนและ
คา่ธรรมเนียมต่างๆ ของเทอมที1 W ปีการศกึษา XYZ6 

การชาํระค่าเทอมสามารถชาํระเตม็จาํนวน หรือเลือกแบบชาํระ \ งวดได้ 

ขั 1นตอนที? M : อพัโหลดเอกสารรายงานตวัขึKนทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่ไดท้ี1 
http://reg.tni.ac.th ในหวัขอ้ รายงานตวันกัศกึษาใหมอ่อนไลน์ 1/2566 

ขั 1นตอนที? \ : พมิพแ์บบฟอรม์ชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีน เทอมที1 W ชาํระเงนิ
ที1เคาน์เตอรธ์นาคาร ตามที1สถาบนัฯ กาํหนด 
ขั 1นตอนที? ^ : เลอืกเรยีนวชิาวชิาปรบัพืKนฐานไดท้ี1 
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp  (เลอืกวชิาเรยีนไดต้ามสมคัรใจ) 
- สามารถลงวชิาปรบัพืKนฐานและชาํระเงนิ ไดถ้งึวนัที1 \� เมษายน XYZZ 

ขั 1นตอนที? L :  พมิพแ์บบฟอรม์การชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืKนฐาน 

ขั 1นตอนที? N : ชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืKนฐาน ที1เคาน์เตอร์
ธนาคารตามที1สถาบนัฯ กาํหนด 

]Q ม.ค. PQRR ขั้นตอนที่ 7 : รายงานตวั ขึKนทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่

- สามารถชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีน เทอมที1 W ในวนัดงักลา่วได ้กรณไีม่

สะดวกชาํระก่อนลว่งหน้า 
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 d.P กรณีได้รบัทุนการศึกษา  
 

วนัที6 ขั Uนตอน 

 
 
 
 
 
2] พ.ย.PQRQ – ]d ม.ค. PQRR 

 
 

ขั 1นตอนที? E : ลงทะเบยีนเขา้ระบบบรกิารการศกึษา ที1 http://reg.tni.ac.th เพื1อ
กรอกประวัติ  พิมพ์ ใบแจ้งยอดเพื1 อชําระเงินค่ าลงทะเบียน เรียนและ
คา่ธรรมเนียมต่างๆ ของเทอมที1 W ปีการศกึษา XYZ6 

การชาํระค่าเทอมสามารถชาํระเตม็จาํนวน หรือเลือกแบบชาํระ \ งวดได้ 

ขั 1นตอนที? M : อพัโหลดเอกสารรายงานตวัขึKนทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่ไดท้ี1 
http://reg.tni.ac.th ในหวัขอ้ รายงานตวันกัศกึษาใหมอ่อนไลน์ 1/2566 

ขั 1นตอนที? \ : พมิพแ์บบฟอรม์ชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีน เทอมที1 W ชาํระเงนิ
ที1เคาน์เตอรธ์นาคาร ตามที1สถาบนัฯ กาํหนด 
ขั 1นตอนที? ^ : เลอืกเรยีนวชิาวชิาปรบัพืKนฐานไดท้ี1 
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp  (เลอืกวชิาเรยีนไดต้ามสมคัรใจ) 
- สามารถลงวชิาปรบัพืKนฐานและชาํระเงนิ ไดถ้งึวนัที1 \� เมษายน XYZZ 

ขั 1นตอนที? L :  พมิพแ์บบฟอรม์การชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืKนฐาน 

ขั 1นตอนที? N : ชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืKนฐาน ที1เคาน์เตอร์
ธนาคารตามที1สถาบนัฯ กาํหนด 

]Q ม.ค. PQRR ขั้นตอนที่ 7 : รายงานตวั ขึKนทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่

- กรณีนักศึกษาทนุต้องชาํระเงินค่าลงทะเบยีนเรียน เทอมที? E (อย่างน้อย 
E งวด)และนําหลกัฐานการชาํระเงินมายื?นในวนัรายงานตวั ขึ1นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ 

 

 
หมายเหตุ : W. ผูผ้่านการคดัเลอืกที1ไม่ขึKนทะเบยีนเพื1อเขา้ศกึษาฯ ตามวนัที1สถาบนัฯกําหนดจะถอืว่าสละสทิธิ Tในการรบั
สทิธิ Tสว่นลดคา่แรกเขา้และกรณผีูใ้ดไดร้บัทนุการศกึษากจ็ะถกูตดัสทิธิ Tการไดร้บัทนุทนัท ี
 X. สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิ Tในการคนืเงนิคา่เทอมและลงทะเบยีนเรยีนวชิาเตรยีมความพรอ้มและวชิาปรบัพืKนฐาน 
ทกุกรณ ี
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5. กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม5 ประจำป9การศึกษา 2566 

คณะ สาขาวิชา เวลา 

นักศึกษาที่ได-รับ

ทุนการศึกษาทุกสาขา 

รายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม5 อาคาร E ช้ัน 6 
08.30 – 10.30 น. 

ลงนามสัญญาทุน หJอง E501 
10.30 – 12.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร; 
 

- สาขาวิศวกรรมยานยนต5                                    (AE) 

- สาขาวิศวกรรหุ<นยนต5และระบบอัตโนมัติแบบลีน        (RE) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร5และปHญญาประดิษฐ5   (CE) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                             (IE) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟQา                                   (EE) 

08:30 – 10.30 น. 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

 

- สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล                                        (DGE) 

- สาขาวิชาวิทยาการขTอมูลและปHญญาประดิษฐ5           (DSA) 

- สาขาธุรกิจระหว<างประเทศและการเปZนผูTประกอบการ  (IBN) 

- สาขาภาษาญี่ปุ_นเพื่อธุรกิจระหว<างประเทศ                (JIB) 

- สาขาวิศวกรรมธุรกิจและนวัตกรรม                          (BEI) 
-  

 

 

9.00 – 10.00 น. 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  (IT) 

- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                   (MT) 

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                       (BI) 

- สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน                  (DC) 

 

10.30 – 11.30 น. 

พักกลางวัน  12.00 -13.00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ 
 

 

 

- สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตาร9ตอัป                          (DBS) 

- สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ_น                                      (BJ) 

- สาขาการบัญชี                                                (AC) 

- สาขาการจัดการธุรกิจระหว<างประเทศ                     (IB) 

- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย5แบบญี่ปุ_น               (HR) 

- สาขาการตลาดดิจิทัล                                        (DM) 

- สาขาการจัดการโลจิสติกส5และโซ<อุปทาน                 (LM) 

- สาขาการจัดการท<องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม           (TH) 
-  

 

 

 

13.30 – 15.30 น. 
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5.1 เอกสารที่ตTองนำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเปZนนักศึกษาใหม< และ ใหTจัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังต<อไปนี ้
1.แบบฟอร)มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา (พิมพ)จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)    จำนวน 1 ฉบับ 

2.รูปถOายส ีขนาด 1 นิ้ว ถOายไวSไมOเกิน 6 เดือน (ตดิบนแบบฟอร)มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา)                   จำนวน 1 รูป 

3.แบบฟอร)มหนังสือยินยอมใหSใชSขSอมูลและยินยอมเปZดเผยขSอมูลสOวนบุคคล (ทบ.31)                                                      จำนวน 1 ฉบับ                                                  

   (พิมพ)จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)  

4.แบบฟอร)มหนังสือใหSการยินยอมเปZดเผยขSอมูลทางการศึกษาแกOสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุcน (ทบ.32)                                จำนวน 1 ฉบับ                                                       

   (พิมพ)จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)    

5.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใบ ปพ.1:พ ฉบับสมบูรณ)       

(สำเนาด@านหน@า และ ด@านหลังที่มีวันเดือนปHที่สำเร็จการศึกษา และระบุวKา “จบหลักสูตรการศึกษา หรือเทียบเทKา” ใหSชัดเจนครบถSวน

สมบูรณ) พร@อมทั้งนำฉบับจริงมาด@วย เพื่อใชSตรวจสอบความถูกตSองของสำเนา กรณีรายงานตัว / ขึ้นทะเบียนกKอนวันสำเร็จการศึกษา 

ใหSสำเนาใบ ปพ.1 : พ ที่มีผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา )      จำนวน 2 ฉบับ   

6. สำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสำเร็จการศึกษาจากตOางประเทศ)                 จำนวน 1 ชุด 

7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษา         จำนวน 3 ฉบับ  

8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณี ชื่อ-นามสกุล นักศึกษาไมOตรงกับระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1:พ)               จำนวน 3 ฉบับ 

9.สำเนาทะเบียนบSาน (ถOายสำเนาหนSาแรก และหนSาที่มีชื่อของนักศึกษา)                   จำนวน 3 ฉบับ 

10.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาพรSอมบิดาลงนามรับรองสำเนา      จำนวน 3 ฉบับ 

11.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดาพรSอมมารดาลงนามรับรองสำเนา     จำนวน 3 ฉบับ 

12.หนังสือรับรองนักศึกษาสำหรับผูSปกครองผูSรับรองนักศึกษา 

(พิมพ)จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)                                            จำนวน 1 ฉบับ 

13.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูSปกครองผูSรับรองนักศึกษา (กรณีที่ผูSปกครองมิใชOบิดา หรือมารดา)                จำนวน 3 ฉบับ 

(ผูSปกครองผูSรับรองนักศึกษา ลงนามรับรองสำเนาถูกตSองดSวยตนเองเทOานั้น) 

14.ใบรับรองแพทย)ฉบับจริง ตรวจโรคทั่วไป ออกโดย โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน เทOานั้น                  จำนวน 1 ฉบับ   

    (ไมOตSองเอกซเรย), ไมOตSองเจาะเลือด เปsนการออกใบรับรองแพทย)เพื่อเขSาศึกษาตอเทOานั้น)  

 

หมายเหต ุ  1.  เอกสารที่ถ<ายสำเนา ตTองลงนามรับรองสำเนาถูกตTองทุกฉบับ  

               2. ไม<รับใบรับรองแพทย5จากคลีนิค หรือสถานพยาบาลทุกแห<ง 

               3. แต<งกายดTวยเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ>น ในวันขึ้นทะเบียน / รายงานตัวนักศึกษา 
 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกรุณาขึ้นทะเบียนตามเวลาที่กำหนด  /  สามารถติดตKอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได@ที่งานทะเบียนและ

ประมวลผล โทรศัพท\ 0-2763-2600 ตKอ 2505 

 
 
 
 
 
 
5.2 สาํหรบันักศึกษาทนุ 
 กาํหนดการเซน็สญัญาทนุ คอื วนัอาทิตยที์? EL มกราคม พ.ศ. MLNN 
 

ลาํดบั รายการ จาํนวน 
1 รปูถ่ายสหีน้าตรง ชดุนกัเรยีน/ชดุนกัศกึษา  ถ่ายไมเ่กนิ Z เดอืน  ขนาด 1 นิKว W รปู 

2 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของนกัศกึษา หรอื สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณนีกัศกึษาต่างชาต)ิ W ฉบบั 

3 สาํเนาทะเบยีนบา้นของนกัศกึษา (ถ่ายสาํเนาหน้าแรก และหน้าที1มชีื1อของนกัศกึษา) W ฉบบั 

4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้กครอง หรอื สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณนีกัศกึษาต่างชาต)ิ W ฉบบั 

5 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง (ถ่ายสาํเนาหน้าแรก และหน้าที1มชีื1อของผูป้กครอง) W ฉบบั 
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หมายเหต ุ  W. หากยงัไมไ่ดใ้บแสดงผลการเรยีน ปพ.W ฉบบัสมบรูณ์ ใหนํ้ามาใหท้ี1ฝ่ายทะเบยีนภายหลงัวนัขึKนทะเบยีน 
ภายในวนัที1สถาบนัฯกาํหนด  
  X. เอกสารทกุฉบบัที1เป็นสาํเนา นกัศกึษาจะตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งใหเ้รยีบรอ้ย 
               \. สอบถามขอ้มลูเรื1องเอกสารประกอบการขึKนทะเบยีนนกัศกึษาใหม ่ไดท้ี1 �-X�Z\-XZ�� ต่อ XY�W 

   �. สาํหรบันักศึกษาทนุ ผูป้กครองที1มาลงนามสญัญา เป็นคนเดยีวกบัเจา้ของเอกสาร 
 

 
6. ประมาณการค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาที6 ] ประจาํปีการศึกษา PQRR 
              ผูท้ี1ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาฯ จะตอ้งชาํระค่าขึKนทะเบยีนเป็นนักศกึษา ค่าทําบตัรนักศกึษา ค่าคู่มอืนักศกึษา                       
คา่บาํรงุการศกึษาและคา่หน่วยกติในภาคการศกึษาที1 W ประจาํปีการศกึษา 256Z ซึ1งมคีา่ใชจ้า่ยโดยประมาณตามรายการ
ดงัต่อไปนีK  
 

คณะ/ สาขาวิชา ภาคเรียนที-.   
ภาคเรียนที-/ 

ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตลอด

หลกัสตูร B ปี 
งวดที-

1 
งวดที-

2 
งวดที-G รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์       
- สาขาวศิวกรรมยานยนต ์(AE) 15,000 15,000 20,500 50,500 47,100  340,550 

- สาขาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัแิบบลนี 
(RE)        

15,000 15,000 20,500 50,500 47,100 336,950 

- สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละปัญญาประดษิฐ ์ (CE) 15,000 15,000 18,700 48,700 43,350 323,300 

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

- สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (EE) 15,000 15,000 18,700 48,700 50,700 346,400 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       

- สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 15,000 15,000 14,800 44,800 37,800 317,000 
- สาขาเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (MT) 15,000 15,000 16,750 46,750 47,100 322,850 

- สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (BI) 15,000 15,000 14,800 44,800 43,200 322,400 
- สาขาเทคโนโลยดีจิทิลัทางสืaอสารมวลชน (DC) 15,000 15,000 16,600 46,600 37,800 322,550 

คณะบริหารธรุกิจ       
- สาขาการจดัการพฒันาธรุกจิและสตารต์อปั (DBS) 15,000 15,000 12,850 42,850 35,850 304,100 

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

- สาขาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ (IB) 15,000 15,000 8,800 38,800 44,550 311,350 
- สาขาบญัช ี(AC) 15,000 15,000 7,450 37,450 35,850 312,350 

- สาขาการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบญีaปุ่ น (HR) 15,000 15,000 7,450 37,450 41,250 286,150 
- สาขาการตลาดดจิทิลั (DM) 15,000 15,000 7,450 37,450 37,800 287,000 

- สาขาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน (LM) 15,000 15,000 7,450 37,450 43,200 296,150 
- สาขาการจดัการทอ่งเทีaยวและบรกิารเชงินวตักรรม 
(TH) 

15,000 15,000 7,450 37,450 35,850 307,450 

 

*หมายเหต ุสาํหรบันกัศกึษาที1ไดร้บัทนุการศกึษา จะตอ้งสาํรองจา่ยคา่เทอม W/XYZZ และจะไดร้บัเงนิคนืในเทอม X/XYZZ 
 

 ประกาศ  ณ  วนัที1  X� พฤศจกิายน XYZY 
  
  

                                                                  
 
                                                                ( รศ.กฤษดา    วศิวธรีานนท ์) 
                           อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี1ปุ่ น 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายชื3อผูไ้ด้รบัทนุการศึกษาประเภทโควตาค่าย ประจาํปีการศึกษา EFGG 

 
 

 
ทุนแรกเข้า มลูค่า Pg,ggg บาท  
** การใหทุ้น ภาคเรยีนที1 2/4566 จาํนวน 2:,::: บาทและภาคเรยีนที1 2/4566 จาํนวน 2:,::: บาท 

 

ลาํดบัที? เลขที?สมคัร ชื?อ-นามสกลุ สาขา 

1 66102113004 นายอภโิชค มว่งกลํ1า วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(CE) 

2 661021102001 นางสาวชยากร หยางตระกลู วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัแิบบลนี (RE) 

3 661021202015 นางสาวอรชัพร จริะคปุต ์ เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี (MT) 

4 661021205006 นายอรรถพร อาสายทุธ ์ เทคโนโลยดีจิทิลัทางสื1อสารมวลชน (DC) 

5 661021302002 นางสาวมณิตรา แคลว่คลอ่ง บรหิารธรุกจิญี1ปุ่ น (BJ) 

6 661021302014 นางสาวพชิญาดา สวุรรณทศ บรหิารธรุกจิญี1ปุ่ น (BJ) 

 


