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กำหนดกำรสำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำร Inter Portfolio1
วัน เดือน ปี

กำรดำเนินกำร

สถำนที่

11 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา (Clearing House)

www.siit.tu.ac.th

(หลังเวลา 12:00 น.)

และขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อออกรหัสนักศึกษา

SIIT Facebook

12 - 15 มีนาคม 2564
(เปิด-ปิดระบบ 24.00 น.)

กรอกข้อมูลเพื่อออกรหัสนักศึกษา

22 มีนาคม 2564
(หลังเวลา 12:00 น.)

ประกาศรหัสนักศึกษาและขั้นตอนการรายงานตัว

22 - 29 มีนาคม 2564
(ปิดระบบ 24.00 น.)

รายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
กรอกฟอร์มรายงานตัวออนไลน์ (ไม่ต้องเข้ามาทีส่ ถาบัน)
- ได้รับทุนกำรศึกษำ : 24 – 26 มีนาคม 2564
- ไม่ได้รับทุนกำรศึกษำ : 22 – 29 มีนาคม 2564
ยื่นคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ผลมีอายุ สอบถามเพิ่มเติม
ไม่เกิน 2 ปีนบั จากวันสอบ เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
cgs@siit.tu.ac.th
TU050, TU105 และ TU104

บัดนี้ - 11 มิถนุ ายน 2564

admissions.siit.tu.ac.th

(หากไม่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะไม่สามารถออกรหัส
นักศึกษาเพื่อใช้ในการรายงานตัวได้)

www.siit.tu.ac.th
SIIT Facebook
ประกาศลิงค์กรอกฟอร์มในวันที่
22 มีนาคม 2564
(หลังเวลา 12:00 น.)

จะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิงหาคม 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดย SIIT และลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาคการศึกษา 1/2564

ติดตามกาหนดการได้ที่
reg.siit.tu.ac.th หรือ reg.tu.ac.th

*กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

ติดตามกาหนดการได้ที่
sa.siit.tu.ac.th
ติดตามกาหนดการได้ที
reg.siit.tu.ac.th หรือ
sa.siit.tu.ac.th
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เอกสำรที่ต้องแนบในแบบฟอร์มรำยงำนตัวออนไลน์
22 – 29 มีนำคม 2564
1. สาเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง
โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น student id (1) ตัวอย่าง 6422111111(1) แล้วแนบในแบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์ในส่วน
ของ Document 1
2. หลักฐานการชาระเงินค่าบารุงการศึกษา 1 ชุด
- ทุน YSTP ทุน Full สอวน. และทุน Full ชาระเงินค่าบารุงการศึกษาเฉพาะส่วนของ TU Education Fee
จานวน 2,780 บาท *ในกรณีที่สละสิทธิ์ทนุ ฯ (หลังจากเซ็นสัญญาทุนฯ) ต้องชาระเงินคืนเต็มจานวน
- ทุน Half ชาระเงินค่าบารุงการศึกษา จานวน 16,640 บาท
*ในกรณีที่สละสิทธิท์ ุนฯ (หลังจากเซ็นสัญญาทุนฯ) ต้องชาระเงินคืนอีกครึ่งจานวนที่เหลือ

- ทุน Quarter ชาระเงินค่าบารุงการศึกษา จานวน 23,570 บาท
*ในกรณีที่สละสิทธิท์ ุนฯ (หลังจากเซ็นสัญญาทุนฯ) ต้องชาระเงินคืนอีก 25% ของจานวนที่เหลือ

- ไม่ได้รับทุนการศึกษา ชาระเงินค่าบารุงการศึกษา จานวน 30,500 บาท
โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น student id (2) ตัวอย่าง 6422111111(2) แล้วแนบในแบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์ในส่วน
ของ Document 2
วิธีกำรชำระเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำ
โอนเงินเข้าบัญชี: ชื่อบัญชี “สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร”
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ธรรมศาสตร์รังสิต เลขบัญชี : 091-0-19400-0 บัญชีเงินฝากประเภท : ออมทรัพย์
หรือ ธนาคารทหารไทย สาขา ธรรมศาสตร์รังสิต เลขบัญชี : 050-2-08189-6 บัญชีเงินฝากประเภท : ออมทรัพย์
(กรุณาเลือกโอนเพียง 1 ธนาคาร)
หมำยเหตุ
• ไม่รับชาระค่าบารุงการศึกษาเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็คส่วนตัว
• ค่าลงทะบียนรายวิชา จะได้รับสลิปให้ไปโอนเงินชาระค่าลงทะเบียน หลังจากวันลงทะเบียน
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SIIT มี 3 กลุ่มสำขำ ดังนี้
กลุ่มสำขำวิชำ
1. วิศวกรรมศาสตร์

สำขำวิชำ
 วิศวกรรมเคมี
 วิศวกรรมเครื่องกล
 วิศวกรรมโยธา
 วิศวกรรมไฟฟ้า
 วิศวกรรมอุตสาหการแลระบบโลจิสติกส์

2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
ดิจิทัล
3. การจัดการ

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 วิศวกรรมดิจิทัล
 เทคโนโลยีการจัดการ
 การจัดการวิศวกรรม

นักศึกษา SIIT สามารถเลือกสาขาวิชาได้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาแรกของนักศึกษา และความนิยมของสาขาที่ได้เลือกไว้ นักศึกษาที่ต้องการ
เปลี่ยนสาขา สามารถทาได้ หากสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องการเลือกนั้นอยู่ในกลุ่มสาขาที่นักศึกษาได้เลือกไว้เมื่อสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาของสถาบันฯ
*ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสาขาวิชา สาหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของทุนการศึกษา
ทั้งนี้การเปลี่ยนสาขาในทุกกรณี ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการของสถาบันเป็นที่สิ้นสุด
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Schedule for Undergraduate Students
Semester 1 Academic Year 2021 Inter Portfolio 1
Date/Month/Year

Activity

Place

11 March 2021

The Announcement of admitted students for Semester

(After 12:00)

1/2021

12 – 15 March 2021
(The website will be
closed at 24:00)

Fill the students’ information in the SIIT Admission
website in order to issue the student ID.
(If the information is incomplete, it will be unable to
issue the student ID)

admissions.siit.tu.ac.th

22 March 2021
(After 12:00)

The Announcement Student ID and Registration process

www.siit.tu.ac.th
SIIT Facebook

22 – 29 March 2021
(The website will be
closed at 24:00)

Now – 11 June 2021

Registration and pay for Educational Support for
Semester 1/2021
Fill in the Online Registration Form (Do not need to
come to SIIT)
- Scholarship granted students: 24 – 26 March 2021
- Admitted Students: 22 – 29 March 2021
Standardized Test Score Requirements for Exemption
from TU050, TU105, or TU104 courses (not required, if
any)

www.siit.tu.ac.th
SIIT Facebook

Announcement of
the Registration
Link on 22 March
2021 (After 12:00)
For more information:
Email: cgs@siit.tu.ac.th

To be announced

Thammasat University Registration Day

reg.siit.tu.ac.th or

To be announced

Thammasat University Orientation Day

August 2021

SIIT Orientation Day, Course Enrollment Day, and Class
begins for 1/2021

reg.tu.ac.th
Follow up for details:
sa.siit.tu.ac.th or
reg.siit.tu.ac.th

*** The schedule may subject to change without prior notice***
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Documents for Online Registration
22 – 29 February 2020
1. A copy of Passport with signature and certified true copy
*Please name the file as student id (1), for example, 6422111111(1), and attach in the online
registration form in the part of ‘Document 1’
2. A payment slip of Education Support Fee
- YSTP, POSN and Full scholarships: Will have to pay for TU Education Fee at the amount of
2,780 Thai Baht only.
*In case of waiving the scholarships (after signing the Scholarship Contract) must be paid back in full
amount.
- Half Scholarships: Will have to pay for Educational Support Fee at the amount of 16,640 Thai

Baht.
*In case of waiving the scholarships (after signing the Scholarship Contract) must be paid back for 50%
of the remaining amount.
- Quarter Scholarships: Will have to pay for Educational Support Fee at the amount of 23,570

Thai Baht.
*In case of waiving the scholarships (after signing the Scholarship Contract) must be paid back for 25%
of the remaining amount.
- Admitted Students: Will have to pay for Educational Support Fee at the amount of 30,500 Thai

Baht.
*Please name the file as student id (2), for example, 6422111111(2), and attach in the online
registration form in the part of ‘Document 2’
Payment Methods
Transfer to bank account name: Sirindhorn International Institute of Technology,
Bangkok Bank, Thammasat Rangsit branch, Saving account, account number: 091-0-19400-0 Or Thai
Military Bank (TMB), Thammasat branch, Saving account, account number: 050-2-08189-6
(Please choose only one bank account)
Remarks
• Educational Support Fee in type of cash, credit card and private check will not be accepted and
Educational Support Fee cannot be paid back in any cases.
• You will receive Course Enrollment Payment Form after the Enrollment Day.
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The Agreement of Admission to Major Academic Program
SIIT have 3 fields of studies as follow:
Field of Studies
1. Engineering

2. Computer Engineering and Digital
Engineering
3. Management

Programs










Chemical Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Electrical Engineering
Industrial Engineering and Logistics System
Computer Engineering
Digital Engineering
Management Technology
Engineering Management

All SIIT students are eligible to select for Major Academic Programs at the end of their first
academic Year. Successful admission to a preferred major depends on a student’s grade-point average at
the end of their first academic year, as well as the demand for the chosen program. Priority for selection
will be given to the students who have selected the field of studies indicated at the time of their
admission to SIIT.
*In case of changing the program of the scholarship students may cause to the changing of the types of
scholarships. However, The changing of the types of scholarships is determined by The SIIT Committee’s
decision and it is final.

