
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ฉบับท่ี  087/2565 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566

ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน้ัน บัดน้ีสถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้
ได้รับทุนการศึกษา และรายละเอียดส าหรับผู้ทีมี่สิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

 

ท้ังนี้ผู้ท่ีได้รบัทุนการศึกษาและผู้ท่ีมีสิทธิ์เขา้ศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ภายในวันท่ี 15 มกราคม 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 

 



     

 

3. สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ท่ีขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และช าระค่าเทอม ตามท่ีสถาบันฯก าหนด 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ มูลค่า 10,000 บาท 
สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบท่ี 1   
ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2565 เท่าน้ัน 
 

  4. วิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบยีนเรียนวิชาปรบัพื้นฐาน  
 4.1 กรณีผา่นการคัดเลือก 
 

วันท่ี ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
8 ธ.ค.2565 – 14 ม.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 
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 ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

15 ม.ค. 2566 ขั้นตอนที่ 7 : รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ในวันดังกล่าวได้ กรณีไม่สะดวก

ช าระก่อนล่วงหน้า 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


     

 

 4.2 กรณีได้รับทุนการศึกษา  
 

วันท่ี ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
8 ธ.ค.2565 – 14 ม.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 
ขัน้ตอนท่ี 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 ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

15 ม.ค. 2566 ขั้นตอนที่ 7 : รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
- กรณีนักศึกษาทุนต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมท่ี 1 (อย่างน้อย 1 งวด)
และน าหลักฐานการช าระเงินมาย่ืนในวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

 

 
หมายเหตุ : 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ตามวันที่สถาบันฯก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการรับสิทธ์ิ
ส่วนลดค่าแรกเข้าและกรณีผู้ใดได้รับทุนการศึกษาก็จะถูกตัดสิทธ์ิการได้รับทุนทันที 
 2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเทอมและลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


     

 

5. ก ำหนดกำรรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 

คณะ สำขำวิชำ เวลำ 

นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาทุกสาขา 

รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ อำคำร E ชั้น 6 
08.00 – 10.00 น. 

- ลงนำมสัญญำทุน ห้อง E501 
10.30 – 12.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

- สำขำวิศวกรรมยำนยนต์                                    (AE) 
- สำขำวิศวกรรหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมัตแิบบลีน        (RE) 
- สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญำประดิษฐ์   (CE) 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร                             (IE) 
- สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ                                   (EE) 

08:00 – 09:30 น. 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 

 

- สำขำวิชำวิศวกรรมดิจิทัล                                        (DGE) 
- สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูลและปัญญำประดิษฐ์           (DSA) 
- สำขำธุรกิจระหว่ำงประเทศและกำรเป็นผู้ประกอบกำร  (IBN) 
- สำขำภำษำญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่ำงประเทศ                (JIB) 
- สำขำวิศวกรรมธุรกิจและนวัตกรรม                          (BEI) 
-  

 
 
09:30 – 10:30 น. 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

- สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                  (IT) 
- สำขำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                   (MT) 
- สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ                       (BI) 
- สำขำเทคโนโลยีดิจิทัลทำงสื่อสำรมวลชน                  (DC) 

 

10:30 – 12:00 น. 

พักกลำงวัน  12:00 -13:00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ 
 
 

 

- สำขำกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต           (MI) 
- สำขำบริหำรธุรกิจญี่ปุ่น                                      (BJ) 
- สำขำกำรบัญชี                                                (AC) 
- สำขำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ                     (IB) 
- สาขากำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่น               (HR) 
- สำขำกำรตลำดดิจิทัล                                        (DM) 
- สำขำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน                 (LM) 
- สำขำกำรจัดกำรท่องเที่ยวและบริกำรเชิงนวัตกรรม           (TH) 
-  

 
 
 

13:00 – 15:00 น. 

 

  
5.1 เอกสำรที่ต้องน ำมำย่ืนในวันขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ และ ให้จัดเรียงเอกสำรตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ 
1.แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา (พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)    จ ำนวน 1 ฉบับ 
2.รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ติดบนแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา)                   จ ำนวน 1 รูป 
 



     

 

3.แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลและยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ทบ.31)                                                      จ ำนวน 1 ฉบบั                                                  
   (พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)  
4.แบบฟอร์มหนังสือให้การยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ทบ.32)                                จ ำนวน 1 ฉบบั                                                       
   (พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)    
5.ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ระดบัมัธยมศกึษำตอนปลำย ใบ ปพ.1:พ ฉบับสมบูรณ์       

(ส ำเนำด้ำนหน้ำ และ ดำ้นหลังที่มีวนัเดอืนปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และระบุว่ำ “จบหลกัสตูรกำรศกึษำ หรือเทียบเท่ำ” ให้ชัดเจนครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมทั้งน ำฉบับจริงมำด้วย เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องของส าเนา กรณีรำยงำนตัว / ขึ้นทะเบียนกอ่นวันส ำเร็จกำรศกึษำ 
ให้ส าเนาใบ ปพ.1 : พ ที่มีผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา )      จ ำนวน 2 ฉบบั   

6. ส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)                 จ ำนวน 1 ชุด 
7.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักศึกษา         จ ำนวน 3 ฉบบั  
8.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณี ชื่อ-นามสกุล นักศึกษาไม่ตรงกับระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1:พ)               จ ำนวน 3 ฉบบั 
9.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา)                   จ ำนวน 3 ฉบบั 
10.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาพร้อมบิดาลงนามรับรองส าเนา      จ ำนวน 3 ฉบบั 
11.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดาพร้อมมารดาลงนามรับรองส าเนา     จ ำนวน 3 ฉบบั 
12.หนังสือรับรองนักศึกษาส าหรับผู้ปกครองผู้รับรองนักศึกษา 
(พิมพ์จากประวัตินักศึกษาจากระบบบริการงานทะเบียน reg.tni.ac.th)                                            จ ำนวน 1 ฉบบั 
13.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองผู้รับรองนักศึกษา (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา หรือมารดา)                จ ำนวน 3 ฉบบั 
(ผู้ปกครองผู้รับรองนักศึกษา ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองเทา่นั้น) 
14.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ตรวจโรคทั่วไป ออกโดย โรงพยำบำลรัฐ หรือโรงพยำบำลเอกชน เท่านั้น                  จ ำนวน 1 ฉบบั   
    (ไมต่้องเอกซเรย์, ไม่ต้องเจาะเลือด เป็นการออกใบรับรองแพทย์เพ่ือเข้าศึกษาต่อเท่านั้น)  
 

หมำยเหตุ   1.  เอกสำรที่ถ่ำยส ำเนำ ต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ  
               2. ไม่รับใบรับรองแพทย์จำกคลีนิค หรือสถำนพยำบำลทุกแห่ง 
               3. แต่งกำยด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในวันขึ้นทะเบียน / รำยงำนตัวนักศึกษำ 
 
เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วกรุณำขึ้นทะเบียนตำมเวลำที่ก ำหนด  /  สำมำรถตดิต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งำนทะเบียนและ
ประมวลผล โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2501  

 
5.2 ส าหรับนักศึกษาทุน 
 ก าหนดการเซ็นสัญญาทุน คือ วันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 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 ภายใน
วันที่สถาบันฯก 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 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (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 

- 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  7 ธันวาคม 2565 
 
 
  

  
            ( รศ.กฤษดา    วิศวธีรานนท์ ) 
                              อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 



     

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทสอบตรงและชิงทุนการศึกษา รอบที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 

1.ประเภททุน ฟรีค่าหน่วยกิต 100% 
 

ล าดับ รหัสผ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 661011202067 นายโสภณวิชญ์ อาสิงสมานันท์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 
  
 

2.ประเภททุน ฟรีค่าหน่วยกิต 50% 
 

ล าดับ รหัสผ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 661011101056 นายปุญญพัฒน์ อัศวจินดานนท์ วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

2 661011103072 นายพณิช ถาวรพิชญไชย วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) 
3 661011103109 นายปัณณวิชญ์ ธัญญวิจิตรกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 

4 661011201064 นายวงศธร เสถียรฤทัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

5 661011201045 นายวสุธร ทาสี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 

6 661011202002 นายเสกสรร เจริญกิจมงคล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 
7 661011205009 นายวสุ ยุกตจรงค์ เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

8 661011302025 นายเหนือเมฆ ชาวไทย บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

9 661011302035 นายอนุชา เนาเครือ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

10 661011302039 นางสาวซากุระ โอกุระ การตลาดดิจิทัล (DM) 
11 661011302054 นางสาวขจรศิริ เนียมปุก บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

12 661011304008 นางสาวณฐนนท สิงห์นันท์  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

13 661011304061 นางสาวนันท์นภัทร ศิริทรัพย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 
14 661011304068 นางสาวนารีรัตน์ อัครพัฒนากูล การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 

15 661011304086 นางสาวชนัญชิดา ไชยบุตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

16 661011304093 นางสาวกัลยารัตน์ คราวจันทึก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

 
 
 
 
 



     

 

3.ประเภททุน ฟรีค่าหน่วยกิต 25% 
 

ล าดับ รหัสผ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 661011101035 นายศุภณัฐ ธนโควรางกูร วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

2 661011101044 นายวงศธร แซ่โซว วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 

3 661011101053 นางสาวบุณยาพร ปรีชาศุทธ์ิ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) 
4 661011101072 นายพงศ์พณิช กิตติธรรมจริยา วิศวกรรมยานยนต์ (AE) 

5 661011102001 นางสาวปณิตา ตั้งจักรวรานันท์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) 

6 661011103048 นายภคิน บุญชนะชัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 

7 661011103058 นางสาวปุณยวีร์ ไชยปัน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 
8 661011103070 นายอภิภูษณุ พฤทธ์ิพหล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 

9 661011103074 นายจารุวัฒน์ ทองมาก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 

10 661011104010 นางสาวชลธาร ปานพายัพ วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

11 661011201036 นายกนก สุริยจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
12 661011202053 นายปรวีร์ โจว เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 

13 661011205010 นายนฤสรณ์ ชลทรัพย์ เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

14 661011302029 นางสาวธนวรรณ ธรรมฉวี บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 
15 661011302064 นายพิสิฐธร ศุภมงคลเศรษฐ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

16 661011302074 นายชัยวัฒน์ สันติตรานนท์ การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS) 

17 661011304056 นางสาวซาฟีอ๊ะ เปาะจิ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 

18 661011304090 นางสาวพชร สุขย้อย การตลาดดิจิทัล (DM) 
19 661011311016 นายภานุวัฒน์ กลั่นขยัน การตลาดดิจิทัล (DM) 

 


