
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ฉบับท่ี  030/2565 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
ประเภทโควตา รอบที่ 2 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565

ประเภทโควตา รอบที่ 2 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน้ัน บัดน้ีสถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และรายละเอียด
ส าหรับผู้ทีมี่สิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

 

  ท้ังนี้ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาและผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (online) ภายใน
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดดังน้ี 

  

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา Online 

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ จะต้องช าระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565 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 

(ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ประสงค์ลงวิชาปรับพื้นฐานต้องสมัครและช าระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 65) เพื่อลงเวลาเรียน 
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) 

     วิชาเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 

     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส าหรับสาขา DC ) 
หมายเหตุ : ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานไม่รวมค่าต าราและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ 
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3. สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ท่ีขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และช าระค่าเทอม ตามท่ีสถาบันฯก าหนด 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ มูลค่า 7,000 บาท 
สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เท่าน้ัน 
 

  4. วิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบยีนเรียนวิชาปรบัพื้นฐาน 
 

วันท่ี ขั้นตอน 

 
 
 
 
 

26 เม.ย. – 22 พ.ค. 2565 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 : ลงทะเบียนเข้าระบบบริการการศึกษา ที่  http://reg.tni.ac.th เพื่อ
กรอกประวัติ พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
การช าระค่าเทอมสามารถช าระเต็มจ านวน หรือเลือกแบบช าระ 3 งวดได้ 

ขั้นตอนท่ี 2 : อัพโหลดเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ 
http://reg.tni.ac.th ในหัวข้อ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 2/64 และ 1/65 

ขั้นตอนท่ี 3 : พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ช าระเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 
ขั้นตอนท่ี 4 : เลือกเรียนวิชาวิชาปรับพื้นฐาน (Online) ที่ 
https://reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp  (เลือกวิชาเรียนได้ตามสมัครใจ) 

ขั้นตอนท่ี 5 :  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
ขั้นตอนท่ี 6 : ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

 

หมายเหตุ :  
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ตามวันที่สถาบันฯก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการรับสิทธ์ิ

ส่วนลดค่าแรกเข้าและกรณีผู้ใดได้รับทุนการศึกษาก็จะถูกตัดสิทธ์ิการได้รับทุนทันที 
 2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเทอมและลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี 
 

 
4.1 เอกสารท่ีใช้ในการรายงานตัว นักศึกษาใหม่ 

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

2.  รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-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 reg.tni.ac.th   จ านวน 1 ฉบับ 
                     (ให้ผู้รับรองฯ และพยานลงนามให้ครบถ้วน) 

 7.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรองนักศีกษา      จ านวน 1 ฉบับ 
 
 

http://reg.tni.ac.th/
https://sites.google.com/tni.ac.th/new-student-registration-tni/home
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 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       

 
4.2 ส าหรับนักศึกษาทุน 
 ก าหนดการเซ็นสัญญาทุน ส าหรับรอบโควตา รอบที่ 2 คือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 
ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการติดต่อโดยตรงกับนักศึกษาทุนอีกครั้ง เอกสารที่ใช้ในการเซ็นสัญญา ประกอบด้วย 
 
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) 2 ฉบับ 
3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีช่ือของนักศึกษา) 2 ฉบับ 

4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) 2 ฉบับ 

5 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ่ายส าเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของผู้ปกครอง) 2 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 
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 5. ประมาณการคา่ใช้จา่ย ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา                       
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการ
ดังต่อไปน้ี  
 

คณะ/ สาขาวิชา ภาคเรยีนที่1  ภาคเรียนที่2  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 43,350 323,300 

- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 15,000 15,000 14,950 44,950 43,350 325,850 
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 15,000 15,000 18,700 48,700 50,700 346,400 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 15,000 15,000 14,800 44,800 37,800 317,00 
- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 15,000 15,000 16,750 46,750 47,100 322,850 

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

คณะบริหารธรุกจิ       

- สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม (MI) 15,000 15,000 7,450 37,450 45,150 317,450 
- 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 7,450 37,450 35,850 312,350 
- 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 35,850 307,450 

 

*หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องส ารองจ่ายค่าเทอม 1/2565 และจะได้รับเงินคืนในเทอม 2/2565 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  25 เมษายน 2565 
  

  
            ( รศ.กฤษดา    วิศวธีรานนท์ ) 
                              อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 

ทุนการศึกษา ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จ านวน 8 ทุน 
 
 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 

1 6510021104007 นางสาวสโรชา ตุงคโสภา วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

2 6510021101049 นางสาวชยาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบบลีน (RE) 

3 6510021204001 นางสาวณัฐชยา ขจรรุ่งศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 

4 6510021205002 นางสาวนลินรัตน์ แก้วประเสริฐ เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

5 6510021302023 นางสาวสุภัสสรา ศิริโยทัย บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

6 6510021304037 นายสิปปกร เหลืองมีกูล การจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ (IB) 

7 6510021302046 นายกฤตขจร  เสาร์ทอง การจัดการโลจิสติกส์และโซอุปทาน (LM) 

8 6510021305008 นางสาวณัฐณิชา ปัญญายาว การตลาดดิจิทัล (DM) 
 

 


