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ขั้นตอน 
“การลงทะเบียนเข้าระบบบริการงานทะเบียน เพ่ือรับรหัสประจ าตวันักศึกษา”  

ส าหรับนักศึกษาใหม่ 

**ส าคญัมาก** 
นักศึกษากรุณาศึกษา ก าหนดการ วธีิการ ขั้นตอน  

วดิโีอสาธิตขั้นตอนการขอรับรหัสประจ าตวันักศึกษา 
และด าเนินการตาม ก าหนดการ ตามวัน และขั้นตอนทีก่ าหนด  

ที ่หน้าข่าวประกาศ http://reg.tni.ac.th  
1. เขา้สู่ website งานทะเบียนและประมวลผล  reg.tni.ac.th 

 
2. คลิกเลือกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ทางเมนูดา้นซา้ย  

      

http://reg.tni.ac.th/
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3. จะปรากฏหนา้จอใหใ้ส่รหสัประจ าตวัและรหสัผา่น ส าหรับนักศึกษาใหม่ท่ียงัไม่เคยเขา้ระบบ ใหค้ลิก 
“ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ” เพื่อลงทะเบียนเขา้ระบบในคร้ังแรก หรือ สแกน QR Code 

      
 
 

4. ใหก้รอกขอ้มูล ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาไทย), เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน (กรอกตวัเลข 5 หลกัสูดทา้ย )และ 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 09xxxxxxx) และกดปุ่ม “CONFIRM” 
 

 
หากมีข้อสงสัยตดิต่อสอบถามงานทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2501 
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5. ระบบจะส่งจดหมายยืนยันการตั้งรหัสผ่านไปยงั E-mail Address ของนักศึกษา (ตามท่ีนกัศึกษากรอกไวต้อน
สมคัรเขา้เรียน) หากมีขอ้ขดัขอ้ง ใหติ้ดต่องานทะเบียนฯ โทร. 02-7632600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2634, 2666, 2608 

 
 
6. เขา้ Check กล่องจดหมายใน E-mail Address ของนกัศึกษา จากนั้นกด Link ยืนยนัการตั้งรหัสผ่าน 
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ระบบจะแจ้งข้อความ “การตั้งรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว” โดยจะบอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน จากน้ันใน
นักศึกษากดปุ่ ม “Login” เพ่ือเข้าสู่ระบบ หรือเข้า website  :  http://reg.tni.ac.th/ 

 
 
7. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ใหเ้ปล่ียนรหสัผา่น เป็นรหสัผา่นท่ีนกัศึกษาตอ้งการ หรือจดจ าไดง่้าย  

โดยเข้าเมนูเปลีย่นรหัสผ่าน 
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1. นกัศึกษาเขา้ website : http://reg.tni.ac.th งานบริการงานทะเบียน สถาบนัเทคโนโลยีไทย - ญ่ีปุ่น 
- นกัศึกษาสามารถตดิตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากฝ่ายวิชาการ  อาจารยผ์ูส้อน อ่ืน ๆ จากข่าวประกาศ  

 

 
 

 

2. เขา้สู่ระบบ โดยเลือกเมนู    พิมพ ์รหสัประจ าตวันกัศึกษา และรหสัผา่น  
 

 

พมิพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
รหัสผ่าน 

กดเข้าสู่ระบบ 

เมนูส าคญั 

- เข้าสู่ระบบ 

- หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

- รายวชิาท่ีเปิดสอน 

- ปฏิทนิการศึกษา  
- ฯลฯ 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลประวตัินักศึกษา และพมิพ์ประวตัินักศึกษา 

 

http://reg.tni.ac.th/
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3. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ นักศึกษาจะต้องขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยการกรอกข้อมูลประวตันัิกศึกษาส่วนบุคคลให้ครบถ้วน

ถูกต้องสมบูรณ์ทุกช่อง โดยเฉพาะช่องท่ีมีเคร่ืองหมาย * (ดอกจนัสีแดง) 

 
**ส าคญัมาก** ข้อมูลประวตัินักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วกดยืนยนัข้อมูล 

4. ข้อมูลส่วนบุคคล  
4.1 ตรวจสอบช่ือ นามสกลุ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และเลขท่ีบตัรประชาชน ใหถู้กตอ้ง 
- ช่ือ นามสกลุภาษาองักฤษ ใหเ้ขียนแบบอกัษรตวัแรกใชต้วัพิมพใ์หญ่ ตามดว้ยตวัอกัษรพิมพเ์ลก็ เช่น Thai  Rakreandee 
4.2 วนั เดือน ปีเกิด ใหก้รอกรูปแบบ ว/ด/ป (พ.ศ.) เช่น  26/06/2542 
4.3 วนั เดือน ปี ที่ส าเร็จการศึกษา กรณีทางโรงเรียน / สถาบันเดมิยงัไม่ระบุวนัส าเร็จการศึกษา  ให้นักศึกษากรอก ดงันี ้

31/03/2562 (พ.ศ.) 
4.4 คะแนนเฉลีย่สะสม กรณียงัไม่ส าเร็จการศึกษา  กรอกคะแนนเฉลีย่สะสม 5 ภาคการศึกษาตามคะแนนเฉลี่ยสะสมล่าสุด 
4.5 ช่ือ นามสกลุ บิดา และมารดา ให้กรอกค าน าหน้าช่ือ เช่น นาย นาง นางสาว ยศทางราชการ ฯลฯ 
4.6 เลขท่ีบตัรประชาชนบิดา มารดา นกัศึกษาสามารถดูจากบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา มารดา หรือจากสมุดทะเบียนบา้น

นกัศึกษา ตรงช่ือบิดา มารดา ผูใ้หก้ าเนิด (พมิพ์เฉพาะตวัเลขติดกนัห้ามใส่เคร่ืองหมาย -) 
4.7 เลขท่ีบตัรประชาชนผูป้กครองผูรั้บรองนกัศึกษา (พมิพ์เฉพาะตวัเลขตดิกนัห้ามใส่เคร่ืองหมาย -) 

5. ขอ้มูลท่ีอยู ่
5.1 เลขรหสัประจ าบา้น นกัศึกษาตรวจสอบจากส าเนาทะเบียนบา้น (ตวัเลข 11 หลกั พมิพ์เฉพาะตวัเลขห้ามใส่เคร่ืองหมาย -) 
5.2 การพิมพช่ื์อ ต าบล/แขวง  ใหพิ้มพช่ื์อ ต าบล/แขวง เช่น  หนองบอน 
5.3 การพิมพช่ื์อ เขต/อ าเภอ  ใหพิ้มพช่ื์อ เขต/อ าเภอ เช่น ประเวศ 
5.3 เบอร์โทรศพัท ์พิมพ ์090000000 (พมิพ์ตวัเลขตดิกนั ห้ามใส่เคร่ืองหมาย – ระหว่างตวัเลข) 

6. ขอ้มูลสาระการเรียน 8 สาระวชิา นกัศึกษาตรวจสอบจากใบ ปพ.1 : พ  หนา้หลงัตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ / การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง ใหพิ้มพค์ะแนนตามใบรายงานผล  
*กรณีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ ยงัไม่ระบุคะแนน   ให้นักศึกษากรอกคะแนน 0 ทุกช่อง 

7. เม่ือนกัศึกษากรอกขอ้มูลสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม      ดา้นล่างสุด 
และสามารถพิมพแ์บบข้ึนทะเบียนประวติันกัศึกษาท่ีปุ่ม  ดา้นล่างสุดของแบบฟอร์ม 
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นกัศึกษากรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ใหก้ดปุ่ม ยืนยันข้อมูล เพ่ือระบบจะไดท้ าการบนัทึกขอ้มูลประวติันกัศึกษา         
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
  

8. หลงัจากบนัทึกขอ้มูลแลว้ ระบบจะเปล่ียนมาเป็นหนา้ เปลีย่นพาสเวร์ิด หากนกัศึกษาไม่ตอ้งการเปล่ียนพาสเวร์ิด ใหก้ดปุ่มถอยกลบั 
***************************************************************************************************** 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ โดยการ Login เข้าสู่ระบบ และจะปรากฏหน้าจอดงัรูปภาพนี ้
หากต้องการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย    เลือกเมนูภาระค่าใช้จ่าย / ทุน    ช าระเงนิแบบแบ่งงวด 

 

 
 

 
 
 
 

 

จะปรากฏการพมิพ์ใบแจ้งการช าระเงินแบบแบ่งงวด 
 

 

ยืนยนัข้อมูล 

พมิพ์รายงานการขึน้
ทะเบียนนักศึกษา  
(ประวตันิักศึกษา) 
เพ่ือน ามาย่ืนในวนั
รายงานตวั / ขึน้
ทะเบียนนักศึกษา

ใหม่ 

การช าระเงนิแบบ
แบ่งเป็นงวด ๆ 

หรือเลือกพมิพ์ทั้งหมด 



8 

 

การพมิพ์ประวตัินักศึกษา (ใบขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่เพ่ือประกอบการรายงานตวั) 
Login เข้าสู่ระบบ และจะปรากฏหน้าจอดงัรูปภาพนี ้
 

                                                                                                                 

ตวัอย่างใบขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่จากระบบบริการงานทะเบียน 

           
 

                                                                                                                  

เลือกเมนู 

ประวตันิักศึกษา เลือกเมนู 

พมิพ์ใบรายงานตวั นักศึกษา 

***ส าคญัมาก*** 
นักศึกษาจะต้องเซ็น  ช่ือ นามสกลุ ให้ถูกต้อง 
และลงวนัที ่/ เดือน / ปี ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ลงช่ือนักศึกษา / วนัที ่

ผู้ปกครองผู้รับรอง ลงนาม / วนัที ่
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การพมิพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงนิ 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 

 
 

 

เลือกเมนู 

ผลการลงทะเบียน 

หรือ 

เมนูภาระค่าใช้จ่าย / 
ทุน 

 กด พมิพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร 

***จะข้ึนปรากฏ
ตามวนัท่ีระบุใน
ปฏิทินการศึกษา

เท่านั้น*** 
(25 กมุภาพนัธ์ –  
53 มีนาคม 2562) 

เลือกเมนู 

พมิพ์ใบแจ้งการช าระเงนิ 

หรือ 

Payment Online 
(การช าระเงนิผ่าน 

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์) 
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ใบแจ้งการช าระเงนิ / ช าระเงนิผ่านเคาเตอร์ธนาคาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

     ******************************************************* 
 
 
 

การตรวจสอบข้อมูลในระบบบริการการศึกษา reg.tni.ac.th 
ปฏิทนิการศึกษา ตรวจสอบวนั เวลา ลงทะเบียน เพ่ิม ลดรายวชิา ช าระเงิน วนัเวลา สอบกลางภาค / ปลายภาค  ฯลฯ 
ประวตันิักศึกษา ตรวจสอบขอ้มูลประวติันกัศึกษา   
ผลการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน    
ตารางเรียน/สอบ ตรวจสอบวนั เวลา การเรียน การสอบ            
ผลการศึกษา     ตรวจสอบผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
ตรวจสอบจบ  ตรวจสอบผลการศึกษา และรายวชิาท่ีลงทะเบียน / ยงัไม่ลงทะเบียนตามโครงสร้างหลกัสูตร 
 

**ส าคญัมาก    
-  เมนูลงทะเบียน ลงทะเบียนเพิม่ ลดรายวชิา จะปรากฏตามปฏิทนิการศึกษา   นักศึกษาจะต้องตรวจสอบปฏิทนิการศึกษาทุกคร้ังในแต่ 
   ละภาคการศึกษา 
-  ภาคการศึกษาที ่2/2563 เป็นต้นไป นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (reg.tni.ac.th) ด้วยตนเอง   

***งานทะเบียนและประมวลผลจะเปิดอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา เพ่ือการลงทะเบียนโดยเฉพาะ นักศึกษาสามารถตดิตามข่าวสาร 
วนั เวลา การอบรม ได้จากข่าวประกาศทีห่น้า Web : https://reg.tni.ac.th *** 

-  การลงทะเบียนเรียนและการช าระเงินจะตอ้งลงทะเบียนเรียน และช าระเงนิตาม วนั เวลา ทีก่ าหนดตามปฏิทนิการศึกษาเท่านั้น  
-  ก่อนการลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาจะตอ้งตรวจสอบปฏิทินการศึกษา วนั เวลา การลงทะเบียน / ช าระเงิน ผลการศึกษา และศึกษาขอ้มูล  
   รายวิชา รายวิชาบงัคบัก่อน (Pre-requisite) จากคู่มือการศึกษา  
-  พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอปลดลอ๊คระบบก่อนการลงทะเบียนทุกคร้ัง 

-  นกัศึกษาจะตอ้งประเมินการสอนทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน หากนกัศึกษาไม่ประเมินผลการสอนทุกรายวชิา จะไม่ 
   สามารถตรวจสอบผลการเรียนได ้(วนั เวลา ประเมินการสอน ตรวจสอบจากปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้น ๆ) 

 **ตารางเรียนภาคการศึกษาที ่1/2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วนัที ่13 มถุินายน 2564 เป็นต้นไป** 

** เปิดเรียน วนัที ่14 มิถุนายน 2564 ** 

น าใบแจ้งช าระเงนิย่ืนช าระเงนิผ่านเคาเตอร์ธนาคาร  

ภายในวันที่ 25 กมุภาพันธ์ – 5 มนีาคม 2562 

ช าระเงินที่เคาเตอร์ธนาคารตามช่ือท่ีระบุในใบแจ้งช าระเงิน 

https://reg.tni.ac.th/
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การติดต่อหน่วยงานภายในสถาบัน  
โทรศัพท์ส่วนกลางสถาบันเทคโนโลยไีทยญี-่ปุ่น  02-763-2600 
 

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ชั้น 2 อาคาร A ติดต่อช าระเงิน  สอบถามการช าระเงิน  รับใบเสร็จ 

โทรศัพท์ติดต่อภายใน   2612, 2613     

- งานทะเบียนและประมวลผล   ช้ัน 1 อาคาร A ห้อง A101   สอบถามการลงทะเบียน การเพิม่ ถอน เปลีย่นกลุ่ม

รายวชิา (ตามปฏิทินการศึกษา) ท าบัตรนักศึกษา  การขอเอกสารการศึกษา การลาพกัการศึกษา การขอลาออก การส าเร็จ

การศึกษา ค าร้องทั่วไป  

โทรศัพท์ตดิต่อภายใน   2501, 2502, 2505, 2608, 2666 
 

- งานการเรียนการสอน   ช้ัน 1 อาคาร A  หอ้ง A116   (ถดัจากหอ้งทะเบียนฯ 2 หอ้ง) สอบถามรายวิชาเปิดสอน  

ตารางสอบ การสอบซอ้น 

โทรศัพท์ตดิต่อภายใน  2645, 2646, 2647, 2648, 2504 
 

- ฝ่ายกจิการนักศึกษา  ช้ัน 1 อาคาร A หอ้ง A117 (หอ้งริมสุด)   ติดต่อสอบถามกองทุนเพ่ือการศึกษา การ

ผอ่นผนัทหาร งานประกนัอุบติัเหตุ  Lost & Found  กิจกรรมนกัศึกษา   

โทรศัพท์ติดต่อภายใน   2621, 2622, 2623, 2624 
 

- ศูนย์สหกิจศึกษาและจดัหางาน ช้ัน 1 อาคาร A หอ้ง A117 (หอ้งริมสุด)    

โทรศัพท์ตดิต่อภายใน  2750, 2762, 2770 
 

- ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร (ICC)   ชั้น 3 อาคาร A  โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2644 

- ส านักวิชาพื้นฐานและภาษา  ชั้น 4 อาคาร A โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2814 

- คณะบริหารธุรกจิ    ชั้น 5 อาคาร A โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2702  

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   ชั้น 6 อาคาร A โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2740 

- คณะวศิวกรรมศาสตร์   ชั้น 3 อาคาร C โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2910 

- บัณฑิตวทิยาลยั    ชั้น 7 อาคาร D โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2402 

- ศูนย์วทิยบริการ(ห้องสมุด)   ชั้น 2 อาคาร E คน้ควา้ต ารา เอกสาร หนงัสือ  

- ห้องพยาบาล    ชั้น 1 อาคาร E   

- ศูนย์รับสมคัรนักศึกษา   ช้ัน 1 อาคารกระจก   โทรศัพท์ตดิต่อภายในต่อ 2601, 2602, 2603, 2605 

หากนกัศึกษามีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้งานทะเบียนและประมวลผล หอ้ง A101 ชั้น 1 อาคาร A 
โทรศพัท ์02-763-2600 ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2634  

วนัท าการ : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. ต่อ 2501 
วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ติดต่อ 02-763-2600  ต่อ 2501, 2645  เวลา 09.00 – 16.00 น. 


