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ล าดับ สาขาวิชา/หลักสูตร จ านวน
รับ 

4 วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน  (หลักสูตรนอกเวลา)  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ 
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างโยธา สาขาช่าง
ก่อสร้าง สาขาช่างส ารวจ และสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
3. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.)  
สาขาวิชาช่างโยธา สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างส ารวจ และสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี ้
 - ม.6 และปวช. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป หรือ ส าเร็จการศึกษา 
  มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 
 - ปวส. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป หรือส าเร็จการศึกษา  
มี GPAX ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 
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5 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยศาสตร์–คณิตศาสตร์ หรือ 
2. ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 3.00 ข้ึนไป  
4. มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ  3.00 ขึ้นไป และมี GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 
2.50 ขึ้นไป 
4. หากผู้ที่มีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ  

1) TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 (TOEFL internet-based) 
2) IELTS  ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน 
3) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน 
4) TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน  
5) SAT ตั้งแต่  400  ข้ึนไป 
6) CEFR  ตั้งแต่   B1  ข้ึนไป 

     7) ผลสอบอ่ืน ๆ หรือเทียบเท่าที่ส านักวิชาฯ รับรอง 
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2. การสมัครและการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
2.1 วิธีการสมัคร 

2.1.1  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 16.30 น.  ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ 
2.1.2  บันทึกข้อมูลการสมัคร ของตนเองและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนกดยืนยันการสมัคร 
2.1.3  พิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร 
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2.2 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งไฟล์เอกสารการสมัคร (Upload file)  

2.2.1 ช าระค่าสมัคร 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 23.59 น. โดยช าระเงินผ่านทางสถาบัน
การเงิน ตามใบแจ้งยอดช าระเงินค่าสมัคร และผู้สมัครต้องเข้ามาตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัคร 
หลังจากช าระเงินไปแล้ว 2 วันท าการ (ไม่นับวันหยุด) ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/  หากสิ้นสุดระยะเวลา
การช าระเงินแล้วผู้สมัครมีปัญหาเกี่ยวกับการช าระเงิน มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และจะไม่
ด าเนินการตรวจสอบการช าระเงินย้อนหลัง  โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนี้มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.2.2 เอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดตามข้อ 1) 
ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ หนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ที่แสดง GPAX 5 ภาคเรียน และ GPA 
กลุ่มสาระวิชา ตามที่ก าหนด (จะมีตัวอย่าง ปพ.1 และ ปพ.7 ให้ดูที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ ) 

2.2.3 ผู้สมัครต้อง Upload File เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 2.2.2 รวมเอกสารทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกัน
เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2.50 MB ตั้งแต่วันที่  2 – 11 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 23.59 น. และ
ตรวจสอบสถานะการ Upload File หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ โดยมหาวิทยาลัยจะไม่มีการด าเนินการ
ติดต่อเพื่อขอเอกสารใด ๆ โดยตรงจากผู้สมัคร หากสิ้นสุดระยะเวลาการ Upload File แล้ว ผู้สมัครมี
ปัญหาเกี่ยวกับ File เอกสารที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบตามที่สาขาวิชาก าหนด  หรือไม่ด าเนินการ 
Upload File ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

 

   อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ใน
การสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

3.  วิธีการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

และจะพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน เอกสารประกอบการสมัคร  และผลการสอบสัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ หลักสูตรนานาชาติ จะสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และจะยึดถือหลักเกณฑ์คะแนนสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเป็นส าคัญ 
อนึ่ง เนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของ
สาขาวิชาที่ตนเองสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนด จะถูกตัด
สิทธิ์เข้าศึกษาทันที หรือหากตรวจสอบพบภายหลังจากได้ส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูก
ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

4. การประกาศผลการคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ ์
        มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ 
http://sutgateway.sut.ac.th/  และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562   ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
 
** ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องน าเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 2.2.2 ฉบับจริง มาแสดงต่อ
กรรมการสัมภาษณ์ด้วย หากไม่น ามาแสดงจะถูกตัดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ถ้ามีแฟม้สะสมผลงาน การได้รับรางวัล  
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  ให้น ามาแสดงต่อ
คณะกรรมการสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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5. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
5.1  วั น ที่  2 7  ธั น ว า ค ม  2 5 6 2  ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ ป ร ะ ก าศ ร า ย ชื่ อ ผู้ ผ่ า น ก า รคั ด เลื อ ก เข้ า ศึ ก ษ า ที่ 

http://sutgateway.sut.ac.th/ 
5.2 วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียร่ิงเฮาส์ที่

เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (student.mytcas.cupt.net) หากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่
ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5.3 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ ที่ 
http://sutgateway.sut.ac.th/ 

5.4 วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์แล้วต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาโดยการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

     อน่ึง  ส าหรับผู้ที่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วสละสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลัง  หรือไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา หรือไม่ลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวให้ 

6. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/  
 

       ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 
 

อนึ่ง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test) 
ทุกคน เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการจัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ต้องเรียน  หากนักศึกษามีผลการสอบอ่ืน ๆ  
เช่น TOEFL TOEIC IELTS เป็นต้น ที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้น าผลการสอบฉบับจริง
มาขอเทียบผลการสอบในวันสอบ โดยก าหนดการสอบจะประกาศให้ทราบต่อไป  หากพ้นก าหนดมหาวิทยาลัยจะจัดวิชา
เรียนตามผลการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






