
ก ำหนดกำรบันทึกข้อมูลประวัติ และรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ รอบที่ 1 สอบโควตำ สอบตรง สอบชิงทุน ปีกำรศึกษำ 2564 
 

 

ที ่ รำยกำร 
ประเภทนักศึกษำสอบคัดเลือกผ่ำนเข้ำศึกษำต่อ รอบโควตำ สอบตรง ชิงทุน 

ประเภทผู้ได้รับทุน ประเภทผู้ไม่ได้รับ 

1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านการคัดเลือกที ่https://admission.tni.ac.th / ศูนย์รับสมัครนักศึกษา วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 

2. 
นักศึกษำเข้ำระบบบริกำรกำรศึกษำ http://reg.tni.ac.th พิมพ์ ชื่อ นำมสกุล เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน 
หมำยเลขโทรศัพทม์ือถือ เพ่ือ Reset รหัสผ่ำน  ระบบจะส่งรหัสประจ ำตัวนักศึกษำและ Password นักศึกษำ
ทำง E-mail ที่นักศึกษำแจ้งตอนกรอกใบสมัคร (นกัศึกษำตรวจสอบข้อควำมหลังลงทะเบียนรับรหัส) 

1 สัปดำห์ หลังวันประกำศผลผู้สอบผ่ำน 

กำรคัดเลือก – 10 มกรำคม 2564 

1 สัปดำห์ หลังวันประกำศผลผู้สอบ 

ผ่ำนกำรคัดเลือก – 10 มกรำคม 2564 

3. กรอกข้อมูล / บันทึกข้อมูลประวตันิักศึกษา ที่ระบบบริการการศึกษา http://reg.tni.ac.th 
1 สัปดำห์ หลังวันประกำศผลผู้สอบผ่ำน –  

10 มกรำคม 2564 

1 สัปดำห์ หลังวันประกำศผลผู้สอบผ่ำน –  

10 มกรำคม 2564 

4. 
พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินท่ีระบบบริการการศึกษา http://reg.tni.ac.th และช าระเงินค่าขึ้นทะเบียน / ลงทะเบียน    
งวดที่ 1, 2 และ 3 ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตามรายชื่อธนาคารที่ระบุในใบแจ้งการช าระเงิน / เก็บหลักฐานการช าระ
เงินติดต่อขอรับใบเสรจ็ที่ฝ่ายบญัชีและการเงินในวันรายงานตัวที่สถาบัน ฯ 

งวดที่ 1  วันท่ี 20 – 30 พฤศจิกายน 2563 

งวดที่ 2  วันท่ี 15 – 31 มกราคม 2564 

งวดที่ 3  วันท่ี 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 

งวดที่ 1  วันท่ี 20 – 30 ธันวาคม 2563 

งวดที่ 2  วันท่ี 15 – 31 มกราคม 2564 

งวดที่ 3  วันท่ี 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 

5. พิมพ์ประวัตินักศึกษา จากระบบ http://reg.tni.ac.th น ามายื่นในวันรายงานตัว ตามวัน เวลา คณะ สาขาที่ก าหนด วันอำทิตย์ท่ี 17 มกรำคม 2564 วันอำทิตย์ท่ี 17 มกรำคม 2564 

6. นักศึกษาทุนรายงานตัว / เซ็นสัญญาทุน ติดต่อสอบถามฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-763-2600 ต่อ 2621 - 22 
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 
- 

หมำยเหตุ :   เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรขึ้นทะเบียน / รำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ นักศึกษำจะต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอน และตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด  
1. นักศึกษาจะต้องเข้าระบบบริการการศึกษา http://reg.tni.ac.th และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรลงทะเบียนเข้ำระบบบริกำร ฯ ตำมเอกสำรแนบ   

เพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจ ำตัวนักศึกษำพร้อม Password และบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษำให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2.    นักศึกษาทุน จะต้องช าระเงินเต็มจ านวนให้แล้วเสร็จในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และจะต้องช าระเงนิเต็มจ านวนให้เสร็จสิ้นก่อนการเซ็นสัญญาทุน   
 3.    นักศึกษำพิมพ์ประวัตินักศึกษำจำกระบบบริกำรกำรศึกษำ http://reg.tni.ac.th  ติดรูปถ่ำยให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ ดังนี้  
        3.1 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ถ่ำยหน้ำ หลังชัดเจน  2 ฉบับ          3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน         3.3  ส ำเนำบัตรประชำชนนักศึกษำ 3.4 ส ำเนำบัตรประชำชนบิดำ มำรดำ และผู้ปกครอง 
        3.5 หนังสือรับรองจำกผู้ปกครอง            3.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ตรวจร่ำงกำยที่โรงพยำบำลเท่ำนั้น) และน ำมำยื่นในวันรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่   

***ส ำเนำเอกสำรข้อ 3.2, 3.3, 3.5 อย่ำงละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็น ชื่อ – นำมสกุล รับรองส ำเนำเอกสำรด้วยตนเองทุกฉบับ ส ำหรับยื่นรำยงำนตัวที่จุดตรวจเอกสำร (เอกสำรชุดนี้ไม่เกี่ยวกับเอกสำรยื่นเซ็นสัญญำทุน)*** 
 4.   นักศึกษาช าระเงินผ่านธนาคาร จะต้องน ำหลักฐำนกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำรยื่นขอรับใบเสร็จท่ีฝ่ำยบัญชีและกำรเงินในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม งำนทะเบียนและประมวลผล ห้อง A101 ชั้น 1 อำคำร A หรือโทรศัพท์ 02-763-2600 วันจันทร์ – วันศุกร์ ต่อ 2501 วันเสำร์ – วันอำทิตย์ ต่อ 2501, 2646 
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