
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 
ฉบับท่ี  035/2565 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนการศึกษา รอบท่ี 2 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565

ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน้ัน บัดน้ีสถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้
ได้รับทุนการศึกษา และรายละเอียดส าหรับผู้ทีมี่สิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

 

  ท้ังน้ีผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาและผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษา 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 
 

งวดที่ จ านวน (บาท) 
งวดที่ 1 15,000 
งวดที่ 2 15,000 
งวดที่ 3 จ านวนค่าเทอมที่เหลือ 

 
2. สิทธิพิเศษ ส าหรับผู้ท่ีขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และช าระค่าเทอม ตามท่ีสถาบันฯก าหนด 

ผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ มูลค่า 7,000 บาท 
สิทธิพิเศษ เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 

       ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เท่าน้ัน 
 

 3. วิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (Online) 
 

วันท่ี ขั้นตอน 

 
 
 

6 พ.ค. 65 – 22 พ.ค. 65 
 
 

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

ขั้นตอนที่ 3 : พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1 ช าระเงินที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามที่สถาบันฯ ก าหนด 

 

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


     

 

หมายเหตุ :  
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาฯ ตามวันที่สถาบันฯก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการรับสิทธ์ิ

ส่วนลดค่าแรกเข้าและกรณีผู้ใดได้รับทุนการศึกษาก็จะถูกตัดสิทธ์ิการได้รับทุนทันที 
 2. สถาบันฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเทอม ทุกกรณี 
 

 
3.1 เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว 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 
    (กรณีผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือสถาบันการศึกษานานาชาติ)    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 
3.2 ส าหรับนักศึกษาทุน 
 ก าหนดการเซ็นสัญญาทุนส าหรับผู่ได้รับทุนการศึกษา คือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการติดต่อ
นักศึกษาทุนโดยตรงเพื่อชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง ซ่ึงเอกสารที่ใช้ในการเซ็นสัญญา 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 าหรับนักศึกษาทนุ ผู้ปกครองที่มาลงนามสัญญา เป็นคนเดียวกับเจ้าของเอกสาร 

 

5. ประมาณการค่าใช้จา่ย ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ จะต้องช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา                       
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการ
ดังต่อไปน้ี  
 

คณะ/ สาขาวิชา ภาคเรียนที่1  ภาคเรียนที่2  ประมาณการ
ค่าใช้จา่ยตลอด
หลักสูตร 4 ป ี

งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 รวม 

คณะวศิวกรรมศาสตร์       
- 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 37,800 317,000 
- 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 
คณะบริหารธุรกิจ       
- 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 6 พฤษภาคม 2565 

  
             ( รศ.กฤษดา  วิศวธีรานนท์ ) 
                              อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 



     

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายช่ือผูไ้ดร้ับทนุการศกึษาประเภทสอบตรงและชิงทุนการศกึษา รอบที่ 2 

ประจ าปีการศกึษา 2565 
 
 

1.ประเภททุน ฟรีค่าหน่วยกิต 100% 
 

ล าดับ รหัสผ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 651051305012 นาวสาวประภัสสร ตระการกิจวิชิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 

  
 

2.ประเภททุน ฟรีค่าหน่วยกิต 50% 
 

ล าดับ รหัสผ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 651051101052 นายคพสิษฐ์ ชลิศราพงศ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) 
2 651051103020 นายปยุต วิสมล วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 
3 651051103058 นายภาวัต สุขเกษม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 
4 651051202032 นายป้องไผ่ สอดส่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 
5 651051302020 นางสาวสุพันธิตรา หอมชะเอม การบัญชี (AC) 
6 651051302024 นางสาวพรรษชล สุขเก้ือ การบัญชี (AC) 
7 651051304040 นายโชติ ศรีค า การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 
8 651051304052 นายพีรพงษ์ เปรมดิษฐกุล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 
9 651051305009 นางสาวนันทพร มีสนุ่น บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

 
3.ประเภททุน ฟรีค่าหน่วยกิต 25% 
 

ล าดับ รหัสผ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 651051101038 นางสาวฐิติพร เจนศิริวาณิชย์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) 
2 651051101012 นางสาวณัฐณิชา สุวิทวัส วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
3 651051101025 นายปัณณวิชญ์ อาหวัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 
4 651051101031 นายเสฎฐกัญจน์ ต่ออ านาจ วิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 
5 651051101051 นายชินโชติ สว่างโชติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 
6 651051103049 นายจิรวัฒน์ ภูริเมธี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 
7 651051103057 นายคีย์ สุวัจฉราภินันท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 
8 651051103061 นางสาวพิชญธิดา วงษ์สิริโสภาคย์ วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 



     

 

ล าดับ รหัสผ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขา 
9 651051103063 นายธนกร เตชพลังรักษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) 
10 651051202024 นายณัฐพนธ์ เอกฉัตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 
11 651051201020 นางสาวนัชชา โพธิสาขา เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 
12 651051201040 นายอานุภาพ พวงวลัยสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
13 651051201051 นายภูมิพัฒน์ โมคศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (IB) 
14 651051302017 นายอิสยาห์พร รัตนปกรณ์ การบัญชี (AC) 
15 651051302026 นางสาวโยษิตา สวามิวัสดุ์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 
16 651051304010 นางสาวจุฑาสรณ์ ดาวเรือง การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 
17 651051304019 นางสาวฑิตยา โรจนวิภาต บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 
18 651051304033 นายนพรุจ วรรณะพาหุณ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 
19 651051304050 นางสาวภรัณยา เพิ่มไธสง การบัญชี (AC) 
20 651051304081 นางสาวปุณฑิภา พุฒศรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IB 
21 651051306001 นางสาวเมญาดา ธีรคูณธนา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 

 


