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ขันตอน 

“การลงทะเบียนเข้าระบบบริการงานทะเบียน เพอืรับรหัสประจําตัวนักศึกษา”  

สําหรับนักศึกษาใหม่ 

**สําคญัมาก** 

นักศึกษากรุณาศึกษา กําหนดการ วิธีการ ขันตอน  

วิดโีอสาธิตขันตอนการขอรับรหัสประจําตวันักศึกษา 

และดาํเนินการตาม กาํหนดการ ตามวัน และขันตอนทกีาํหนด  

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

 

2. คลิกเลือกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ทางเมนูดา้นซา้ย  
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3. จะปรากฏหนา้จอใหใ้ส่รหสัประจาํตวัและรหสัผ่าน สําหรับนักศึกษาใหม่ทียงัไม่เคยเขา้ระบบ ใหค้ลิก 

“ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ” เพอืลงทะเบียนเขา้ระบบในครังแรก หรือ สแกน QR Code 

      
 

 

4. ใหก้รอกขอ้มูล ชือ – นามสกลุ (ภาษาไทย), เลขทบีัตรประจําตัวประชาชน (กรอกตวัเลข  หลกัสูดทา้ย )และ 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น xxxxxxx) และกดปุ่ม “CONFIRM” 
 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามงานทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ -763-260  ต่อ 501 
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5. ระบบจะส่งจดหมายยืนยันการตังรหัสผ่านไปยงั E-mail Address ของนักศึกษา (ตามทีนกัศึกษากรอกไวต้อน

สมคัรเขา้เรียน) หากมีขอ้ขดัขอ้ง ใหติ้ดต่องานทะเบียนฯ โทร. 02-7632600 ต่อ , , 2505, 2634, 2666, 2608 

 
 

6. เขา้ Check กล่องจดหมายใน E-mail Address ของนกัศึกษา จากนนักด Link ยืนยันการตังรหัสผ่าน 
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ระบบจะแจ้งข้อความ “การตงัรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว” โดยจะบอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน จากนันใน

นักศึกษากดปุ่ ม “Login” เพอืเข้าสู่ระบบ หรือเข้า website  :  http://reg.tni.ac.th/ 

 
 

7. เมือเขา้สู่ระบบแลว้ ใหเ้ปลียนรหสัผ่าน เป็นรหสัผ่านทีนกัศึกษาตอ้งการ หรือจดจาํไดง่้าย  

โดยเข้าเมนูเปลยีนรหัสผ่าน 
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1. นกัศึกษาเขา้ website : http://reg.tni.ac.th งานบริการงานทะเบียน สถาบนัเทคโนโลยีไทย - ญีปุ่น 

- นกัศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากฝ่ายวชิาการ  อาจารยผ์ูส้อน อืน ๆ จากข่าวประกาศ  
 

 
 

 

2. เขา้สู่ระบบ โดยเลือกเมนู    พิมพ ์รหสัประจาํตวันกัศึกษา และรหสัผ่าน  
 

 

พิมพ์รหัสประจําตัวนักศึกษา 

รหสัผ่าน 
กดเข้าสู่ระบบ 

เมนูสําคญั 

- เข้าสู่ระบบ 

- หลกัสูตรทีเปิดสอน 

- รายวชิาทีเปิดสอน 

- ปฏิทนิการศึกษา  

- ฯลฯ 

ขนัตอนการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และพิมพ์ประวตัินักศึกษา 
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3. เมือเขา้สู่ระบบแลว้ นักศึกษาจะต้องขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยการกรอกข้อมูลประวตันิักศึกษาส่วนบุคคลให้ครบถ้วน

ถูกต้องสมบูรณ์ทุกช่อง โดยเฉพาะช่องทีมีเครืองหมาย * (ดอกจนัสีแดง) 

 

**สําคญัมาก** ข้อมูลประวัตินักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วกดยืนยันข้อมูล 

4. ข้อมูลส่วนบุคคล  

4.1 ตรวจสอบชือ นามสกุล ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และเลขทีบตัรประชาชน ใหถู้กตอ้ง 

- ชือ นามสกลุภาษาองักฤษ ใหเ้ขียนแบบอกัษรตวัแรกใชต้วัพิมพใ์หญ่ ตามดว้ยตวัอกัษรพิมพเ์ลก็ เช่น Thai  Rakreandee 

4.2 วนั เดือน ปีเกิด ใหก้รอกรูปแบบ ว/ด/ป (พ.ศ.) เช่น  / /  

4.3 วนั เดือน ปี ทีสําเร็จการศึกษา กรณีทางโรงเรียน / สถาบันเดมิยังไม่ระบุวนัสําเร็จการศึกษา  ให้นักศึกษากรอก ดงัน ี

31/03/2562 (พ.ศ.) 

4.4 คะแนนเฉลยีสะสม กรณียงัไม่สําเร็จการศึกษา  กรอกคะแนนเฉลยีสะสม  ภาคการศึกษาตามคะแนนเฉลยีสะสมล่าสุด 

4.5 ชือ นามสกลุ บิดา และมารดา ให้กรอกคํานําหน้าชือ เช่น นาย นาง นางสาว ยศทางราชการ ฯลฯ 

4.6 เลขทีบตัรประชาชนบิดา มารดา นกัศึกษาสามารถดูจากบตัรประจาํตวัประชาชนของบิดา มารดา หรือจากสมุดทะเบียนบา้น

นกัศึกษา ตรงชือบิดา มารดา ผูใ้หก้าํเนิด (พิมพ์เฉพาะตัวเลขติดกนัห้ามใส่เครืองหมาย -) 

4.7 เลขทีบตัรประชาชนผูป้กครองผูรั้บรองนกัศึกษา (พิมพ์เฉพาะตัวเลขติดกนัห้ามใส่เครืองหมาย -) 

5. ขอ้มูลทีอยู ่

.  เลขรหสัประจาํบา้น นกัศึกษาตรวจสอบจากสาํเนาทะเบียนบา้น (ตวัเลข  หลกั พิมพ์เฉพาะตัวเลขห้ามใส่เครืองหมาย -) 

5.2 การพิมพชื์อ ตาํบล/แขวง  ใหพ้ิมพชื์อ ตาํบล/แขวง เช่น  หนองบอน 

5.3 การพิมพชื์อ เขต/อาํเภอ  ใหพ้ิมพชื์อ เขต/อาํเภอ เช่น ประเวศ 

.  เบอร์โทรศพัท ์พิมพ ์ 0000000 (พมิพ์ตัวเลขตดิกนั ห้ามใส่เครืองหมาย – ระหว่างตวัเลข) 

6. ขอ้มูลสาระการเรียน  สาระวชิา นกัศึกษาตรวจสอบจากใบ ปพ.  : พ  หนา้หลงัตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ / การศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง ให้พิมพค์ะแนนตามใบรายงานผล  

*กรณีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ ยงัไม่ระบุคะแนน   ให้นักศึกษากรอกคะแนน  ทุกช่อง 

7. เมือนกัศึกษากรอกขอ้มูลสมบูรณเ์รียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม      ดา้นล่างสุด 

และสามารถพิมพแ์บบขึนทะเบียนประวติันกัศึกษาทีปุ่ม  ดา้นล่างสุดของแบบฟอร์ม 
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นกัศึกษากรอกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ให้กดปุ่ม ยืนยันข้อมูล เพอืระบบจะไดท้าํการบนัทึกขอ้มูลประวติันกัศึกษา         

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

  

8. หลงัจากบนัทึกขอ้มูลแลว้ ระบบจะเปลียนมาเป็นหนา้ เปลยีนพาสเวร์ิด หากนกัศึกษาไม่ตอ้งการเปลียนพาสเวร์ิด ใหก้ดปุ่มถอยกลบั 

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

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ โดยการ Login เข้าสู่ระบบ และจะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพนี 

หากต้องการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย    เลือกเมนูภาระค่าใช้จ่าย / ทุน    ชําระเงนิแบบแบ่งงวด 

 

 

 

 

 

 
 

 

จะปรากฏการพมิพ์ใบแจ้งการชําระเงินแบบแบ่งงวด 
 

 

ยืนยันข้อมูล 

พิมพ์รายงานการขนึ

ทะเบียนนักศึกษา  
(ประวตันิักศึกษา) 

เพือนํามายืนในวนั

รายงานตัว / ขึน

ทะเบียนนักศึกษา

ใหม่ 

การชําระเงนิแบบ

แบ่งเป็นงวด ๆ 

หรือเลือกพิมพ์ทงัหมด 
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การพมิพ์ประวตัินักศึกษา (ใบขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่เพือประกอบการรายงานตัว) 
Login เข้าสู่ระบบ และจะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพนี 
 

                                                                                                                 

ตวัอย่างใบขนึทะเบียนนักศึกษาใหม่จากระบบบริการงานทะเบียน 

           
 

                                                                                                                  

เลือกเมนู 

ประวตันิักศึกษา เลือกเมนู 

พิมพ์ใบรายงานตัว นักศึกษา 

***สําคญัมาก*** 

นักศึกษาจะต้องเซ็น  ชือ นามสกลุ ให้ถูกต้อง 

และลงวนัท ี/ เดือน / ปี ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ลงชือนักศึกษา / วนัท ี

ผู้ปกครองผู้รับรอง ลงนาม / วนัที 
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การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงนิ 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 
 

 

เลือกเมนู 

ผลการลงทะเบียน 

หรือ 

เมนูภาระค่าใช้จ่าย / 

ทุน 

 กด พมิพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินทเีคาเตอร์ธนาคาร 

***จะขึนปรากฏ

ตามวนัทีระบุใน

ปฏิทินการศึกษา

เท่านนั*** 
(25 กมุภาพนัธ์ –  

53 มีนาคม 2) 

เลือกเมนู 

พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงนิ 

หรือ 

Payment Online 

(การชําระเงนิผ่าน 

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์) 
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ใบแจ้งการชําระเงนิ / ชําระเงนิผ่านเคาเตอร์ธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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

 

 

การตรวจสอบข้อมูลในระบบบริการการศึกษา reg.tni.ac.th 

ปฏิทนิการศึกษา ตรวจสอบวนั เวลา ลงทะเบียน เพมิ ลดรายวิชา ชาํระเงิน วนัเวลา สอบกลางภาค / ปลายภาค  ฯลฯ 

ประวตันิักศึกษา ตรวจสอบขอ้มูลประวติันกัศึกษา   

ผลการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน    

ตารางเรียน/สอบ ตรวจสอบวนั เวลา การเรียน การสอบ            

ผลการศึกษา     ตรวจสอบผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

ตรวจสอบจบ  ตรวจสอบผลการศึกษา และรายวชิาทีลงทะเบียน / ยงัไม่ลงทะเบียนตามโครงสร้างหลกัสูตร 
 

**สําคญัมาก    

-  เมนูลงทะเบียน ลงทะเบียนเพมิ ลดรายวชิา จะปรากฏตามปฏิทนิการศึกษา   นักศึกษาจะต้องตรวจสอบปฏิทนิการศึกษาทุกครังในแต่ 

   ละภาคการศึกษา 

-  ภาคการศึกษาท ี / 3 เป็นต้นไป นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (reg.tni.ac.th) ด้วยตนเอง   

***งานทะเบียนและประมวลผลจะเปิดอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา เพือการลงทะเบียนโดยเฉพาะ นักศึกษาสามารถตดิตามข่าวสาร 

วนั เวลา การอบรม ได้จากข่าวประกาศทหีน้า Web : https://reg.tni.ac.th *** 

-  การลงทะเบียนเรียนและการชาํระเงินจะตอ้งลงทะเบียนเรียน และชําระเงนิตาม วนั เวลา ทกีาํหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านนั  

-  ก่อนการลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาจะตอ้งตรวจสอบปฏิทินการศึกษา วนั เวลา การลงทะเบียน / ชาํระเงิน ผลการศึกษา และศึกษาขอ้มูล  

   รายวิชา รายวิชาบงัคบัก่อน (Pre-requisite) จากคู่มือการศึกษา  

-  พบอาจารยที์ปรึกษาเพอืขอปลดล๊อคระบบก่อนการลงทะเบียนทุกครัง 

-  นกัศึกษาจะตอ้งประเมินการสอนทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษาทีลงทะเบียน หากนกัศึกษาไม่ประเมินผลการสอนทุกรายวชิา จะไม ่

   สามารถตรวจสอบผลการเรียนได ้(วนั เวลา ประเมินการสอน ตรวจสอบจากปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานนั ๆ) 

**สําคญัมาก : เพือความพร้อมและความถูกต้องในการเข้าห้องเรียน 

นักศึกษาควรตรวจสอบตารางเรียน วนั เวลา ห้องเรียน อกีครังก่อนเปิดเรียน  วนั** 

นําใบแจ้งชําระเงนิยืนชําระเงนิผ่านเคาเตอร์ธนาคาร  

ภายในวันที กาํหนด 

ชําระเงินทีเคาเตอร์ธนาคารตามชือทีระบุในใบแจ้งชําระเงิน 
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การติดต่อหน่วยงานภายในสถาบัน  

โทรศัพท์ส่วนกลางสถาบันเทคโนโลยีไทยญ-ีปุ่ น  02-763-2600 
 

- งานทะเบียนและประมวลผล   ชัน  อาคาร A ห้อง A101   สอบถามการลงทะเบียน การเพมิ ถอน เปลยีนกลุ่ม

รายวิชา (ตามปฏิทินการศึกษา) ทําบัตรนักศึกษา  การขอเอกสารการศึกษา การลาพกัการศึกษา การขอลาออก การสําเร็จ

การศึกษา คําร้องทัวไป  

โทรศัพท์ตดิต่อภายใน  2501, 2502, 2505, 2608, 2666 
 

- งานการเรียนการสอน   ชัน  อาคาร A  หอ้ง A116   (ถดัจากหอ้งทะเบียนฯ  หอ้ง) สอบถามรายวิชาเปิดสอน  

ตารางสอบ การสอบซอ้น 

โทรศัพท์ตดิต่อภายใน 2645, 2646, 2647, 2648, 2504 
 

- ฝ่ายกจิการนักศึกษา  ชัน  อาคาร A หอ้ง A117 (หอ้งริมสุด)   ติดต่อสอบถามกองทุนเพือการศึกษา การ

ผอ่นผนัทหาร งานประกนัอบุติัเหตุ  Lost & Found  กิจกรรมนกัศึกษา   

โทรศัพท์ติดต่อภายใน  2621, 2622, 2623, 2624 
 

- ศูนย์สหกิจศึกษาและจดัหางาน ชัน  อาคาร A หอ้ง A117 (หอ้งริมสุด)    

โทรศัพท์ตดิต่อภายใน 2750, 2762, 2770 
 

- ฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ชนั  อาคาร A ติดต่อชาํระเงิน  สอบถามการชาํระเงิน  รับใบเสร็จ   

โทรศัพท์ตดิต่อภายใน  2612, 2613     
 

- ศูนย์สารสนเทศและการสือสาร (ICC)   ชนั  อาคาร A  โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2644 

- สํานักวิชาพืนฐานและภาษา  ชนั  อาคาร A โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2814 

- คณะบริหารธุรกจิ    ชนั  อาคาร A โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด   

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   ชนั  อาคาร A โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด  

- คณะวศิวกรรมศาสตร์   ชนั  อาคาร C โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2910 

- บัณฑิตวทิยาลยั    ชนั  อาคาร D โทรศพัทติ์ดต่อภายในกด 2402 

- ศูนย์วทิยบริการ(ห้องสมุด)   ชนั  อาคาร E คน้ควา้ตาํรา เอกสาร หนงัสือ  

- ห้องพยาบาล    ชนั 1 อาคาร E   

- ศูนย์รับสมัครนักศึกษา   ชัน  อาคารกระจก   โทรศัพท์ติดต่อภายในต่อ , , ,  
  

หากนกัศึกษามีขอ้สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดที้งานทะเบียนและประมวลผล หอ้ง A101 ชนั  อาคาร A 

โทรศพัท ์ - -  ต่อ 2501, 2502, 2505, 2608, 2666  

วนัทาํการ : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น. ต่อ  

วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ติดต่อ - -   ต่อ ,   เวลา .  – .  น. (พกัเทียง เวลา .  – .  น.) 

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


