
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ท่ี 047 /2564 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565 
ประเภทโควตา 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล

หรือเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565  ประเภทโควตา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1. คณะ/หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

คุณสมบัติผูส้มัคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
 
 

 
 

- ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน 

- ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช. ทุกสาขา)  

- ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 (ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้) 
 - ผลการเรียน(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 
 

สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(IE)  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(EE) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 

คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI) 
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB) 
สาขาการบัญชี (AC) 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน( LM) 
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD) 
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม  (TH) 
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2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูม้ีสิทธิ์สมัครโควตา 
1.  มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่ คณะกรรมการสอบคัดเลือก   

เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
o โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด 
o โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้  

 

 3. เกณฑ์การก าหนดโควตา 
  ผู้สมัครประเภทโควตา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

3.1 โควตาโรงเรียน 
 3.1.1 ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ 
   3.1.2 โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนรวมทุกหลักสูตร และผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงคณะ/สาขาวิชาเดียวเท่าน้ัน 
 3.1.3 มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน หรือ มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ 

ด้านอ่ืนๆ ที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสมกับคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร 
3.2  โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์) 

3.2.1 ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2564 
จ านวน 36 ทีมสุดท้าย 

คุณสมบัติในการขอรับทุนการศึกษา 
เป็นสมาชิกใน “ทีมชนะเลิศ” ทุกประเภทจาก “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจ าปีการศึกษา 

2561 - 2564”  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะมอบทุนการศึกษาประเภทที่ 3 (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 50%)  
 

4. ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่) 
4.1 ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจ าปีการศึกษา  2565  สถาบันฯ         

มีการพิจารณาคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา ประเภทโควตา  โดยมีเงื่อนไขผู้สามารถขอรับทุนดังน้ี  
1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา ) ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดของโควตา  
2. ผู้สมัครจะต้องสอบ ตามวัน/เวลา ที่สถาบันฯก าหนด 
 

ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) ส าหรับประเภทโควตา ดังนี้ 
1. ทุนประเภท ที่ 3  ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %  
   โดยพิจารณาทุนจากการสอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว 
ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เม่ือ       

จบการศึกษาแล้ว   
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4.2 เง่ือนไขผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา 
 ผู้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ ก าหนดตลอดระยะเวลาการรับทุนดังต่อไปน้ี     
 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันฯ ก าหนด   
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชา หรือพักการเรียนในปีการศึกษาใดปีการศึกษาหน่ึงได้ ทั้งน้ีหากมีการย้าย
สาขาหรือพักการเรียน จะถือว่าสัญญาน้ีสิ้นสุดลง และหากนักศึกษาท่านน้ันต้องการเข้าท าการศึกษาต่อและจะขอรับทุนใหม่ จะต้อง
ด าเนินการขอทุนตามขั้นตอนที่สถาบันฯ ก าหนดใหม่อีกครั้ง กรณีการขอหยุดพักการเรียนเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยต่างๆ ผู้รับทุนจะต้อง
แจ้งผู้ให้ทุนทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนจะพิจารณาว่าสถานะของการเป็นผู้รับทุน     
จะสิ้นสุดลงหรือไม่ 

3.  การให้ทุนการศึกษา สถาบันฯ จะไม่ให้ทุนกับนักศึกษาในรูปของเงินสดหรือเช็คโดยเด็ดขาด  ส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาที่มีระบุไว้ในหลักสูตรทั้งหมดจะหักยอดค่าใช้จ่ายจากเงินทุนที่นักศึกษาได้รับโดยตรงตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น  
 4. ผู้รับทุนจะพ้นสภาพการรับทุนโดยไม่ต้องชดใช้เงินทุนในกรณีต่อไปน้ี  

      (1)  เสียชีวิต 
(2)  สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ           

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือพิการที่ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์  
5. หากผู้รับทุนพ้นสภาพและต้องน าเงินทุนที่รับไปทั้งหมดคืนให้กับสถาบันฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาตามกรณี  ต่อไปน้ี  

    (1)   มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาทุน สทญ. และสถาบันฯ ได้พิจารณาให้พ้นสภาพ  
    (2)   เปลี่ยนสาขาวิชา คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ได้รับเห็นชอบและยินยอมจากสถาบันฯ  
    (3)   ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร  
    (4)   ลาออกไปเพื่อรับทุนการศึกษาอ่ืนหรือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน    
    (5)   อ่ืนๆ ที่ระบุในประกาศของสถาบันฯ ว่าด้วยการรับทุนการศึกษา  

 
5. หลักฐานการสมัคร 

5.1 ส าหรับนักเรียน  
5.1.1 ใบสมัคร ประเภทโควตา (สมัครออนไลน์บน www.tni.ac.th) 
5.1.2 ไฟล์บัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง)  จ านวน 1 ฉบับ 
5.1.3 ไฟล์ใบแสดงผลการเรียน (4 ภาคการศึกษา)    จ านวน 1 ฉบับ 
5.1.4 ผลงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือความสามารถพิเศษ ให้เตรียมไฟล์ส่งให้กรรมการสอบ (ถ้ามี) 

 
5.2 ส าหรับอาจารย์แนะแนว  รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร น าส่งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

5.2.1 ใบสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาฯ  เพื่อรับสิทธิพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน มูลค่า 500 บาท
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6. ก าหนดการรบัสมคัร 
 

ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 

 กรอกใบสมัคร Online  ทาง  www.tni.ac.th  
วันที่ 1 กรกฎาคม  – 30  กันยายน 2564 
  ส่งเอกสารการสมัคร ทางออนไลน์ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ในระบบรับสมัคร ภายหลังการช าระเงินค่าสมัคร ภายใน 7 วันท าการ 

สอบสัมภาษณ์ ทุกวันอาทิตย์ท่ี  3 ของเดือน 

 ประกาศผลการผ่านคัดเลือก ในระบบรับสมัคร ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการสอบสัมภาษณ์  

 ประกาศผู้ทีไ่ด้รับทุนการศึกษา ทาง  www.tni.ac.th วันที่ 22 ตุลาคม 2564 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ต้ังแต่วันท่ี  26 กรกฎาคม – 27 พฤศจิกายน 2564 

 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ / เซ็นสัญญาทุน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

 เรียนวิชาปรับพื้นฐาน  ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 

 
7. วิธีการรับสมัคร 
  7.1 ผู้สมัครกรอกใบสมัคร Online ที่ www.tni.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ทาง online 
 7.2 ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัคร(Bill Payment) โดยช าระค่าสมัคร 500 บาท ผ่านทางธนาคารที่ 
 สถาบันฯก าหนดไว้ในแบบฟอร์มช าระเงิน  

7.3 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธ์ิสอบ สถานะผ่านการคัดเลือกในระบบการรับสมัครของสถาบันฯ 
7.4 ผู้มีสิทธ์ิสอบ รอการติดต่อนัดการสอบสัมภาษณ์ ทางช่องทาง Online   

หมายเหตุ   -  ใบเสร็จรับเงินผู้สมัครขอรับได้ ณ เคาน์เตอร์การเงิน อาคาร A  ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 
8.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา Online 

8.1 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 

 
 
 
 
8.2 วิชาปรับพื้นฐานของสถาบันฯ 

http://www.tni.ac.th/
http://www.tni.ac.th/
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8.2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ได้ตามสมัครใจในระบบการรับสมัครของสถาบันฯ  
8.2.2 รายวิชาและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.3 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 
 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       

 
หมายเหตุ  - ส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
               -กรณียังไม่ได้ใบผลการเรียน ปพ.1:4 ฉบับสมบูรณ์ ให้น าใบผลการเรียนฉบับสมบูรณ์มาให้ภายหลัง

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 ) 

หมายเหตุ : ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานไม่รวมค่าต าราและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ 



  
 
9. สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ท่ีขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และช าระค่าเทอม ตามท่ีสถาบันฯก าหนด 

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ มูลค่า 10,000 บาท 
สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เท่าน้ัน 
 

   10. ประมาณการค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่ มือนักศึ กษา                       
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการดังต่อไปน้ี  
 

คณะ/ สาขาวิชา ภาคเรยีนที่1  ภาคเรียนที่2  ประมาณการ
ค่าใช้จา่ยตลอด
หลักสูตร 4 ป ี

งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 รวม 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์       

- สาขาวิศวกรรมยานยนต ์(AE) 15,000 15,000 22,300 52,300 45,300 340,550 

- สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ      
แบบลีน (RE)        

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

- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 15,000 15,000 18,700 48,700 50,700 337,400 
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 15,000 15,000 22,300 52,300 45,300 342,200 

- 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 

- สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรคแ์ละดิจิทัล (CD) 15,000 15,000 7,450 37,450 41,250 300,700 
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 15,000 15,000 7,450 37,450 43,200 296,150 

- สาขาการจัดการท่องเทีย่วและบริการเชิง
นวัตกรรม (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  14  มิถุนายน 2564 
  

  
            ( รศ.กฤษดา    วิศวธีรานนท์ ) 
                              อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 


