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ประกาศสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
ฉบบัที่ 023 /2564 

เร่ือง   ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 
ประเภทโควตาค่าย TNI World Class  

 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น ไดด้  าเนินการสอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564

ประเภทโควตาค่าย TIN World Class เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้นั้น บดัน้ีสถาบนัฯ ขอประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา และ
รายละเอียดส าหรับผูท้ีมี่สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น  

 

  ทั้ งนี้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (online) และ
ลงทะเบียนเรียนวชิาปรับพ้ืนฐาน ภายในวนัที่ 5  เมษายน 2564  ตามรายละเอียดดงัน้ี 

  

1. ค่าใช้จ่ายในการขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อ จะตอ้งช าระเงินค่าเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    

สามารถแบ่งช าระได้เป็น 3 งวด โดยงวดที่ 1 จ านวน 15,000 บาท หรือสามารถช าระค่าเทอมเตม็จ านวน    
 

2. สิทธิพเิศษ ส าหรับผู้ที่ขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ ภายในก าหนด 
 สิทธิพิเศษ ส าหรับผูท้ี่ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ ภายในวนัที ่5 เมษายน 2564 จะไดรั้บสิทธิพิเศษ ดงัน้ี  
1. ทุนการศึกษายกเวน้ค่าหน่อยกิต 25% ตลอดหลกัสูตร 
2. ทุนส่วนลดแรกเขา้ มูลค่า 3,500 บาท 
3. สิทธ์ิยกเวน้ค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาญ่ีปุ่ น มูลค่า 2,000 บาท*  

 
3. วธิีการขึน้ทะเบยีนนกัศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียนวชิาปรับพ้ืนฐาน 
 3.1 วธิีการลงทะเบยีนเรียนปรับพ้ืนฐาน (Online) 

วนัที ่ ขั้นตอน 

4 ม.ีค. – 5 เม.ย.64 
 

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเรียนวิชาวิชาปรับพื้นฐาน (Online) ที ่http://admission.tni.ac.th  
(เลือกวิชาเรียนไดต้ามสมคัรใจ) 
ขั้นตอนที่ 2 : พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 3 :  ช  าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ตามที่สถาบนัฯ ก  าหนด 
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3.2 วธิีการขึน้ทะเบยีนนกัศึกษาใหม่  
วนัที ่ ขั้นตอน 

4 ม.ีค. – 5 เม.ย.64 
 

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเขา้ระบบบริการการศึกษา ที่ www.reg.tni.ac.th เพื่อกรอกประวติั 
พิมพใ์บแจง้ยอดเพื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทอมที่ 1 ปี
การศึกษา 2564  
การช าระค่าเทอมสามารถช าระเต็มจ านวน หรือเลือกแบบช าระ 3 งวดได้ 
ขั้นตอนที่ 2 : พิมพแ์บบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ช าระเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคาร ตามที่สถาบนัฯ ก  าหนด 
ขั้นตอนที่ 3 : พิมพป์ระวติันกัศึกษา จากระบบ http://reg.tni.ac.th เพื่อน ามายืน่ในวนัรายงาน
ตวั 

อา 16 พฤษภาคม 2564 
ขั้นตอนที่ 4 : รายงานตวั ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่  
/ลงนามสัญญาทุน (ส าหรับผูท้ี่ไดรั้บทุน) 

หมายเหตุ :  
1.ผูผ้่านการคดัเลือกทีไ่ม่มาข้ึนทะเบียนเพื่อเขา้ศึกษาฯ ตามวนัที่สถาบนัฯก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเขา้ศึกษา

และสถาบนัฯ จะด าเนินการตดัช่ือออกจากรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาทนัที  
 2.สถาบนัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเทอมและลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน         
ทุกกรณี 
 

4. อตัราค่าเรียนวชิาปรับพ้ืนฐานของสถาบันฯ 

 
 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 

วิชาเตรียมความพร้อม(ตามประกาศของสถาบันฯ ) 
     วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

2,000 
     วิชาเตรียมความพร้อมฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
     วิชาเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     วิชาเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษ 
วิชาปรับพ้ืนฐาน (ตามประกาศของสถาบันฯ ) 
     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับบริหารธุรกิจ  

 
2,000 

 

     วิชาปรับพื้นฐานเคมีส าหรับวศิวกรรมศาสตร์  
     วิชาภาษาญ่ีปุ่ น (ส าหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น (BJ) เท่านั้น) 
     วิชาภาษาญ่ีปุ่นทัว่ไป  (ทุกสาขายกเวน้สาขาบริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น (BJ)) 
     วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมม่ิงเบ้ืองตน้ (ส าหรับสาขา CE / IT / BI / MT / DC) 
     วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ (ส าหรับสาขา DC ) 

หมายเหตุ : ค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐานไม่รวมค่าต าราและเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ  

http://reg.tni.ac.th/
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5. ก าหนดการย่ืนเอกสารรายงานตวันกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 

หลกัฐานประกอบการขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (พิมพไ์ดท้ี่ reg.tni.ac.th) พร้อมหลกัฐานการช าระเงินค่าค่าเทอมที่ 

1 ปีการศึกษา 2564 
1ฉบบั 

2 รูปถ่ายสีหนา้ตรง ชุดนกัเรียน/ชุดนกัศึกษา  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว 1 รูป 
3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนกัศึกษาต่างชาติ) 1 ฉบบั 
4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหนา้แรก และหนา้ที่มีช่ือของนกัศึกษา) 1 ฉบบั 
5 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนเช่น ปพ.1:4 ฉบับสมบูรณ์  

(ส าเนาทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ซ่ึงตอ้งมีวนัเดือนปีท่ีส าเร็จการศึกษา)  
2 ฉบบั 

6 ส าหรับผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ สถาบันการศึกษานานาชาติ:ส าเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาที่
ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือ *ประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General    Educational Development 
(GED) โดยไดรั้บประกาศนียบตัร Maine  High School Equivalency Diploma ด าเนินการในนามของ 
Maine Department of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน  (Official Transcript of GED Tests) ให้
เท่ากบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2 ฉบบั 

7 หนังสือรับรองนักศึกษาส าหรับผู้ปกครอง  ซ่ึงผูรั้บรองฯ และพยานตอ้งลงนามใหค้รบถว้น  
(ดาวน์โหลดที่ http://www.tni.ac.th) 

1 ฉบบั 

8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรองนักศึกษา  1 ฉบบั 
9 ใบรับรองแพทย์แบบตรวจโรคทัว่ไปฉบบัจริงท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน

เท่านั้น 
1 ฉบบั 

10 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 1 ฉบบั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัขึน้ทะเบียนนักศึกษา คณะ/สาขา เวลา 
 

วนัอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 
นักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษา 

ทุกสาขา 

 

ย่ืนเอกสารรายงานตวันกัศึกษาใหม่ ห้อง E 601 
 

08.30 – 10.30 น. 

 

ลงนามสัญญาทุน  
 

13.00 - 14.00 น. 

http://www.tni.ac.th/
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ส าหรับนักศึกษาทุน 
 ในวนัรายงานตวันกัศึกษาใหม่ นักศึกษาที่ได้รับทุนพร้อมผู้ปกครอง ต้องเตรียมเอกสารส าหรับใช้ในการลงนามสัญญาทุน 
เพิ่มอีก 1 ชุด (นอกเหนือจากเอกสารข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่) ประกอบดว้ย 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 รูปถ่ายสีหนา้ตรง ชุดนกัเรียน/ชุดนกัศึกษา  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว 2 รูป 
2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนกัศึกษาต่างชาติ) 2 ฉบบั 
3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายส าเนาหนา้แรก และหนา้ที่มีช่ือของนกัศึกษา) 2 ฉบบั 
4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนกัศึกษาต่างชาติ) 2 ฉบบั 
5 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ่ายส าเนาหนา้แรก และหนา้ทีมี่ช่ือของผูป้กครอง) 2 ฉบบั 
6 ส าเนาหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียน เทอม 1 1 ฉบบั 

 
หมายเหตุ   1. หากยงัไม่ไดใ้บแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบบัสมบูรณ์ ใหน้ ามาใหท่ี้ฝ่ายทะเบียนภายหลงัวนัข้ึนทะเบียน ภายใน
วนัที่สถาบนัฯก าหนด  
  2. เอกสารทุกฉบบัท่ีเป็นส าเนา นกัศึกษาจะตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งใหเ้รียบร้อย 
                   3. สอบถามขอ้มูลเร่ืองเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ ไดท้ี่ 0-2763-2600 ต่อ 2501 

   4. ส าหรับนักศึกษาทุน ผูป้กครองท่ีมาลงนามสัญญา เป็นคนเดียวกบัเจา้ของเอกสาร 
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6.  ประมาณการค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564  
              ผูท้ี่ผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา         
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายโดยประมาณตามรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

 

*หมายเหตุ ส าหรับนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา จะตอ้งส ารองจ่ายค่าเทอม 1/2564 และจะไดรั้บเงินคืนในเทอม 2/2564 

  
ก าหนดการเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน  
 วนัจนัทร์ที่ 10 พฤษภาคม – วนัเสาร์ที ่4 มิถุนายน 2564 
 
ก าหนดเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  วนัจนัทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 
 
 

ประกาศ ณ  วนัที ่4 มีนาคม 2564   
 

    
            (รศ. กฤษดา   วศิวธีรานนท)์ 
     อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 

 

คณะ/สาขาวิชา 
ประมาณการค่าขึน้ทะเบียนนักศึกษา   

ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (บาท) 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอด

หลกัสูตร 4 ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
       - สาขาวิศวกรรมยานยนต ์(AE) 50,350 342,100 
       - สาขาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัแบบลีน(RE) 50,500 349,750 
       - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 48,700 337,400 
       - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 50,500 342,600 
       - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 48,700 346,400 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 44,800 317,000 
       - สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (MT) 46,750 322,850 
       - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ (BI) 44,800 322,400 

- สาขาเทคโนโลยีดิจิทลัทางส่ือสารมวลชน (DC) 46,600 322,550 
คณะบริหารธุรกจิ  

       - สาขาการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม (MI) 37,450 317,450 

       - สาขาบริหารธุรกจิญ่ีปุ่น (BJ) 38,500 305,350 

       - สาขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ (IB) 38,800 311,350 

       - สาขาบญัชี (AC) 37,450 312,,350 

       - สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบญ่ีปุ่น (HR) 37,450 286,150 

      - สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรคแ์ละดิจิทลั (CD) 37,450 300,700 

      - สาขาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 37,450 310,850 

      - สาขาการจดัการท่องเท่ียวและบริการเชิงนวตักรรม (TH) 37,450 307,450 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทโควตาค่าย TNI World Class ประจ าปีการศึกษา 2564 

ทุนการศึกษา ยกเว้นค่าหน่วยกติ 25% ตลอดหลกัสูตร 4 ปี  

ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขา 

1 641041103002 นายพีระพล ศรีวิชชุพงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2 641041101002 นางสาวสิริกร ถวิลทรัพย ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

3 641041101001 นายณัฐนนัท ์จุทานต วิศวกรรมยานยนต ์

4 641041103003 นางสาวดวงกมล กอบเกื้อกูล วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัแบบลีน 

5 641041201001 นางสาวยลรดี ประยรูพนัธ์ุรัตน ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6 641041201003 นายกนัติทตั วิหงษ ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

7 641041201006 นายศุภกร เป่ียมนิติกร เทคโนโลยสีารสนเทศ 

8 641041201002 นางสาวมทัรินทร์ ศุทธชยั เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

9 641041202001 นายผไทเทพ สิงหเสนี เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

10 641041202002 นางสาววิภาดา สุขสบาย เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

11 641041202003 นางสาวพิมพกมล ศิลางาม เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

12 641041202004 นายธนวฒัน์ ครองเพช็ร เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

13 641041202005 นายป่ินพงศ ์ขาวสะอาด เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

14 641041202006 นางสาวอศิราภรณ์ สุริยะ เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

15 641041202007 นางสาวประภาวรินท ์พลบัพลาทอง เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

16 641041202008 นายธนโชติ สิริพจนคุณ เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

17 641041202009 นางสาวเกวลิน แสงปรีชา เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

18 641041202010 นางสาวชนิญณิตา ปัญเจริญ เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

19 641041201004 นางสาวพรนชัชา อุ่นใจ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 

20 641041204001 นางสาววิทยล์ดา โรยมณี เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 

21 641041201005 นายนิพทัธ์ กาละกาญจน ์ เทคโนโลยดิีจิทลัทางส่ือสารมวลชน 

22 641041205001 นายโชติวิทย ์ สาตร์จีนพงษ ์ เทคโนโลยดิีจิทลัทางส่ือสารมวลชน 

23 641041304003 นางสาวณัฐพชัศร เมมาล ี การจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

24 641041312001 นางสาวธนพร ชุบค า การจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

25 641041302001 นายปรมินทร์ บุญเพิ่ม บริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น 
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ที่ เลขที่สมัคร ช่ือ-นามสกุล สาขา 

26 641041302002 นางสาวปัทมพร ปาจนัทร์ บริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น 

27 641041302003 นางสาวจิตรลดา ศริลกัษณ์ บริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น 

28 641041302004 นางสาวกฤษณา อินต๊ะมูล บริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น 

29 641041304002 นางสาวเมทินี ลลิตโกมล บริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น 

30 641041304004 นายธนโชติ โนนโพธ์ิ บริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น 

31 641041304001 นายกอ้งภพ บุญมี การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

32 641041304007 นางสาววรัญญา ต่ายเลก็ การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

33 641041304008 นางสาวชนญัชิดา กรรณณรงค์ การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

34 641041304009 นายเตวิช สัมผสัชยัมงคล การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

35 641041304005 นางสาวกลอเรีย ซันตาน่า การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

36 641041310001 นางสาวอญัมณี ประมาณ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

37 641041305001 นางสาวฉรินทร์ดา บุญกลิ่น การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบญ่ีปุ่ น 

38 641041305002 นางสาวพีรณัฐ เนตรเนียม 
การจดัการการท่องเที่ยวและการบริการเชิง
นวตักรรม 

 


