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ก าหนดการรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

โครงการ Inter Program-Admission 3 

สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 

 
 
 
 
 

ช่ือหลักสูตรและสาขาวิชา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ) 
1. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
2. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
4. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ

ระบบโลจสิติกส ์

 
 
 

จ านวนรับรวม       
50 คน* 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ) 
6. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการวศิวกรรม 

7. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ 

 
จ านวนรับรวม        

30 คน* 

ผู้สมัครที่เรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า สามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ส่วนผู้สมัครที่
เรียนกลุ่มศิลป์ค านวณหรือเทียบเท่า สามารถเลือกสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 6 – 7 

 

*หมายเหต ุจ านวนรับในแตล่ะสาขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโควตาการรับเข้าศึกษาของสถาบัน 
 
โครงการที่เปิดรับสมัคร  (เลือกสมัครเพียง 1 โครงการ) 

1. โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล (Submission of Standardized Test Scores) 
เช่น  GSAT, SATI, SATII, GCE A-Level, IB, ACT, NCEA และอื่นๆ  

2. โครงการยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ GAT/PAT (Submission of GAT – PAT Scores)  
3. โครงการยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ 9 วิชาสามญั (Submission of Common 9 Subjects Scores) 
4. โครงการยื่นคะแนน GED (Submission of GED) 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 – 5 ไม่สามารถใช้ GED ยื่นเข้าศึกษาได้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 6 – 7 สามารถใช้เป็นได้ทั้งวุฒิการศึกษา และเกณฑ์คะแนนรับเข้าศึกษา 

 *ตรวจสอบเกณฑ์คะแนน GED รับเข้าข้ันต่ าได้ที่ https://www.siit.tu.ac.th/admission.php?sid=15&ssid=105 
5. โครงการยื่นเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Submission of GPA (Math ≥  2.75) 

*รับเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 6 – 7 
 ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนรบัเข้าขั้นต่ าได้ที่ https://www.siit.tu.ac.th/admission.php?sid=15&ssid=105  
หรือสามารถสอบถามได้ท่ีหมายเลข 02-986-9009 ต่อ 1002 – 1006, E-mail admission@siit.tu.ac.th  
(กรุณาตรวจสอบเกณฑ์คะแนนรบัเข้าขั้นต่ าก่อนการสมัคร) 

https://www.siit.tu.ac.th/admission.php?sid=15&ssid=105
https://www.siit.tu.ac.th/admission.php?sid=15&ssid=105
mailto:admission@siit.tu.ac.th
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**ในกรณีที่ผู้สมัครได้ท าการเคลียริ่งเฮ้าส์ในรอบอื่นไปแล้ว โดยไมม่กีารยกเลิกสิทธิ์ การสมัครจะถือว่าเป็นโมฆะ** 

***การพิจารณารับเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการและโควตาการรับเข้าศึกษาของสถาบัน*** 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูห่รือจบการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาช้ันปีสุดท้ายและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
 ส าหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 – 5 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูห่รือจบการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
 ส าหรับผู้สมัครสาขาการจัดการ 6 – 7 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้วในระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือศิลป์ค านวณ หรือเทียบเท่า 
 คุณสมบัติอื่นๆตามประกาศสถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร เรื่อง คุณสมบตัิผู้มสีิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือก 

สัมภาษณ์ และเข้าศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561 
หมายเหต ุทั้งนี้หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและแสดงความจ านงเข้าศึกษาแล้ว แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้นทะเบยีน
นักศึกษาใหม่จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

 
วิธีการสมัคร 

1. ศึกษารายละเอียดประกอบการสมคัรได้ทีเ่ว็ปไซต์ www.siit.tu.ac.th 
2. สมัครออนไลนผ์่านเว็บไซต์ http://admissions.siit.tu.ac.th  
3. เลือก Admission Type ตามประเภทท่ีต้องการสมัคร เลือกภาคการศึกษาเป็น Semester 1  

เลือกปีการศึกษาเป็น Academic Year 2020 
(ในกรณีที่ผูส้มัครเลือกภาคการศึกษาและปีการศึกษาผดิ ทางสถาบนัฯจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ) 

4. กรอกข้อมูลเพียงหน่ึงครั้ง เลือกสาขาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษา พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมคัรให้เรียบร้อยก่อนยืนยัน
การสมคัร  

5. ถ้ายืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูและส่งเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมได ้(แก้ไขข้อมูลการ
สมัคร ติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรับเข้าศึกษาฯ) 

6. ช าระค่าสมัคร 1,000 บาท (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ) 
7. อัพโหลดหลักฐานการช าระค่าสมคัรที่ระบบ https://admissionpayment.siit.tu.ac.th/ 

 
วิธีการช าระเงินค่าสมัคร (ค่าสมคัร 1,000 บาท)  
1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (สามารถโอนโดยใช้ I- Banking หรือ M-Banking ได้) 
ช่ือบัญชี “สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร” สาขา ธรรมศาสตรร์งัสิต เลขบญัชี 091-0-19400-0 
2. อัพโหลดหลักฐานการช าระค่าสมัครที่ระบุเลขท่ีใบสมัคร ช่ือ – นามสกุลของผูส้มัคร (ภาษาอังกฤษ) ตามขั้นตอน ดังนี ้
  2.1 เข้าระบบ https://admissionpayment.siit.tu.ac.th/ 
  2.2 เลือก PAYMENT REMINDER   
  2.3 กรอกช่ือ เว้นวรรค นามสกุล (ภาษาอังกฤษ และไม่ต้องใส่ค าน าหน้าช่ือ) 
 

http://admissions.siit.tu.ac.th/
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การตัดสินของคณะกรรมการสถาบันฯถือเป็นอันสิ้นสุด  

 
  2.4 กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 
  2.5 กด VERIFY แล้วกรอกข้อมูล Bank เลือก BBL >> Amount ใส่ 1,000 >> Date & Time Transfer ใส่วัน – เวลา ที่โอน >> 
กด Browse เพื่อ Upload ไฟล์หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร >> กด Submit  
หมายเหตุ  
*กรุณาช าระเงินค่าสมัครและอัพโหลดหลักฐานการช าระค่าสมัครในระบบภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 24.00 น. หากเกินก าหนด ทางสถาบัน
ฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร 
**สามารถช าระเงินค่าสมัครได้ทันทีหลังท าการสมัครสอบ 
***ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

วิธกีารอัพโหลดหลักฐานการช าระค่าสมัคร (ภายใน 2 วันท าการหลังการสมัคร) 
1. เข้าระบบ https://admissionpayment.siit.tu.ac.th/ 
2. เลือก STATUS VERIFY (โดยไม่ต้อง Log In) 
3. กรอกช่ือ เว้นวรรค นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ และไมต่้องใส่ค าน าหน้าช่ือ) 
4. กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 
5. กด VERIFY (ถ้าช าระเงินแล้วจะขึ้นว่า Transaction Completed/ กด Preview เพื่อตรวจสอบหลักฐานการช าระค่าธรรมเนยีม
ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่) 
 
เอกสารประกอบการสมัคร (ให้ upload ขึ้นระบบรับสมคัร จ ากดัขนาดไฟล์ .pdf ไม่เกิน 25 MB ต่อ 1 ไฟล์แนบ) 

1. ส าเนาคะแนนมาตรฐานสากลที่ใช้ยื่นสมัคร (เฉพาะกรณสีมัครแบบยืน่คะแนนทุกประเภท) 
2. ส าเนาระเบยีนแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1 หรือ Transcript) 5 ภาคการศึกษาหรือถึงภาคการศึกษาล่าสุด 

หมายเหตุ ก่อนกด Submit กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่แนบว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพราะจะไม่สามารถกลับมา
แก้ไขได้ กรณีเคยสมัครในรอบก่อนหน้านี้ ต้องท าการสมัครใหม่ทั้งหมด 

การคัดเลือก 
 สถาบันฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมคัรที่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น หาก

ตรวจพบว่าคณุสมบัติของผูส้มัครหรือเอกสารประกอบการสมัครไมถู่กต้องตามก าหนดการรับสมัครหรือคะแนนไม่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ า สถาบันสามารถตัดสทิธ์ิการรับเข้าศึกษาได้ หากไม่แน่ใจสามารถโทรสอบถามข้อมลูได้ที่ฝา่ยรับเข้าศึกษาฯ 
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ปฏิทินกจิกรรม 
 
วัน เดือน ป ี การด าเนินการ สถานที ่

จ. 8 – จ. 15 มิถุนายน 
2563 
(ปิดระบบ จ. 15 มิถุนายน  
เวลา 24.00 น.) 
  
 
 

เปิดรับสมัคร 
ค่าสมัคร 1,000 บาท (ไม่สามารถคืนไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ) 
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
(สามารถโอนโดยใช้ I- Banking หรือ M-Banking ได้) 
ช่ือบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
สาขาธรรมศาสตรร์ังสติ เลขทีบ่ัญชี 091-0-19400-0 
และอัพโหลดหลักฐานการช าระค่าสมัครในระบบ 
https://admissionpayment.siit.tu.ac.th/                     
ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น. เท่านั้น 
 

กรอกใบสมัครออนไลน์ที ่
http://admissions.siit.tu.ac.th 
 

ศ. 19 มิถุนายน 2563  
(หลัง 12.00 น.) 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิไดร้ับการพิจารณารับเข้าศึกษา 
(คะแนนและคณุสมบัติของผูส้มัครผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา) 
*ไม่มีการสอบสมัภาษณ์ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

www.siit.tu.ac.th  
SIIT Facebook 

อ. 23 มิถุนายน 2563  
(หลัง 12.00 น.) 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา www.siit.tu.ac.th  
SIIT Facebook 

กรกฎาคม 2563 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
*หากไม่รายงานตัวจะถือว่าสละสทิธ์ิการเข้าศึกษาทุกกรณ ี

รายละเอียดให้ทราบภายหลัง 
www.siit.tu.ac.th  
SIIT Facebook 

จะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ตรวจสอบวิธีการขึ้นทะเบียนได้ที่ 
reg.siit.tu.ac.th และ reg.tu.ac.th 
ติดตามก าหนดการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่
ได้ที่ sa.siit.tu.ac.th 

จะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร ภาคการศึกษา 1/2563  

sa.siit.tu.ac.th 

พฤ. 6 สิงหาคม 2563 วันลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคการศึกษา 1/2563  reg.siit.tu.ac.th 
จ. 10 สิงหาคม 2563 วันเปิดภาคการศึกษา 1/2563 reg.siit.tu.ac.th 

 
***ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

 

 

 

http://admissions.siit.tu.ac.th/
http://www.siit.tu.ac.th/
http://www.siit.tu.ac.th/
http://www.siit.tu.ac.th/


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ฝ่ายรับเข้าศึกษาฯ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 99 หมู ่18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12121  
โทรศัพท์ 02-986-9009 ต่อ 1002 - 1006 โทรสาร 02-986-9112-3 Email: admission@siit.tu.ac.th 
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ข้อตกลงในการเข้าสาขาวิชา 

SIIT มี 3 กลุ่มสาขา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา 
1. วิศวกรรมศาสตร ์  วิศวกรรมเคม ี

 วิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมโยธา 
 วิศวกรรมไฟฟ้า 
 วิศวกรรมอุตสาหการแลระบบโลจสิติกส ์

2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมดิจิทลั  วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 วิศวกรรมดิจิทัล 

3. การจัดการ  เทคโนโลยีการจดัการ 
 การจัดการวิศวกรรม 

 
นักศึกษา SIIT สามารถเลือกสาขาวิชาได้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาแรกของนักศึกษา และความนิยมของสาขาที่ได้เลือกไว้ นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนสาขา สามารถ
ท าได้ หากสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องการเลือกนั้นอยู่ในกลุ่มสาขาท่ีนักศึกษาได้เลือกไว้เมื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 

 

    

       

           ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธา ณ นคร 
              ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 


