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การรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม 

รอบที่ 3 Admissions ประจำปการศึกษา 2565 

1. สถานที่ติดตอและที่ต้ัง 

 มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งอยูเลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160   

โทรศพัท 0-2867-8088 หรอื 0-2868-6000 ตอ 5306, 5307, 5308 โทรสาร 0-2868-6883 

เว็บไซตมหาวิทยาลัย : https://www.siam.edu  เว็บไซตศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม : https://admission.siam.edu  

Email: admission@siam.edu 

 

2. คณะสาขาท่ีเปดรับในรอบที่ 3 Admissions  

คณะเภสัชศาสตร เปดสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

คณะพยาบาลศาสตร เปดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาการพยาบาล  

คณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอนในหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

คณะวิศวกรรมศาสตร เปดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 6 สาขาวิชา  

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 1 สาขาวิชา 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 สาขา  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรางสรรค 

 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
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และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 สาขา 

 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

คณะวิทยาศาสตร เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการอาหาร 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะศิลปศาสตร เปดสอนในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 3 สาขา 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  

คณะนิเทศศาสตร เปดสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 3 รายวิชาเอก 

 วิชาเอกการประชาสัมพันธ 

 วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

 วิชาเอกภาพยนตร โทรทัศน และสื่อดิจิทัล 

คณะนิติศาสตร เปดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

 สาขานิติศาสตร 

คณะบริหารธุรกิจ เปดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 สาขา 

 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 

 สาขาวิชาการตลาด 

 สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 สาขา 

 สาขาวิชาการบัญชี 

คณะรัฐศาสตร  เปดสอนในหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑติ 1 สาขา 

 สาขาการปกครอง 

วิทยาลัยนานาชาติ เปดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  2 สาขา 

 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ (International Business) 

 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที ่ยว,การบริหารอุตสาหกรรมบริการ  (Hotel & Tourism, Service Industry 

Management) 



หนาที่ 3 
 

3. จำนวนการรับ  รอบ 3 admission 

คณะ หลักสูตร จำนวนรับ 

คณะเภสัชศาสตร ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม 50 

คณะพยาบาลศาสตร พย.บ. พยาบาลศาสตร 80 

คณะสาธารณสุขศาสตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    40 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  20 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 20 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต  20 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  20 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 20 

คณะวิศวกรรมศาสตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 20 

คณะวิศวกรรมศาสตร วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม) 30 

คณะวิทยาศาสตร วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการอาหาร   30 

คณะวิทยาศาสตร วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร    30 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ   30 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บธ.บ. ธุรกิจดจิิทัล    30 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. แอนิเมชันและสื่อสรางสรรค    30 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. การตลาดดิจิทัล 30 

คณะนิติศาสตร น.บ. นิติศาสตร  80 

คณะนิเทศศาสตร นศ.บ. นิเทศศาสตร 80 

คณะบรหิารธุรกิจ บช.บ. การบัญชี   60 

คณะบรหิารธุรกิจ บธ.บ. การเงินและการลงทุน 30 

คณะบรหิารธุรกิจ บธ.บ. การตลาด  30 

คณะบรหิารธุรกิจ บธ.บ. การจัดการทั่วไปและการประกอบการ 30 

คณะบรหิารธุรกิจ บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 30 

คณะศิลปศาสตร ศศ.บ. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ  80 

คณะศิลปศาสตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  80 

คณะศิลปศาสตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  40 

วิทยาลัยนานาชาติ B.B.A. International Business 30 

วิทยาลัยนานาชาติ B.B.A. Hotel and Tourism Management 20 

คณะรัฐศาสตร ร.บ. (การปกครอง) 20 
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4. คุณสมบัติเฉพาะคณะ 

4.1 คุณสมบัติเฉพาะคณะเภสัชศาสตร 

ชื่อสวนงาน : คณะเภสัชศาสตร     

หลักสูตร : เภสัชศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

จำนวนที่เปดรับ  50  คน  

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเทา 

2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) : ≥2.00  

3. อายุผูสมัครไมเกิน 25 

4. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดีและไมมีโรคติดตอ หรือเปนพาหะโรคติดตออันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ

ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GAT 20% 

9SUB-29 สามัญ อังกฤษ 20% 

9SUB-39 สามัญ คณิต1 20% 

ผลรวมของ    

9SUB-49 สามัญ ฟสิกส 

9SUB-59 สามัญ เคมี 

9SUB-69 สามัญ ชีวะ 

40% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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4.2 คุณสมบัติเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร 

ชื่อสวนงาน : คณะพยาบาลศาสตร   

หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สาขาวิชาการพยาบาล 

จำนวนที่เปดรับ  80  คน  

1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเทา  

2. น้ำหนักไมต่ำกวา 40 กิโลกรัม สวนสูงไมต่ำกวา 150 เซนตเิมตร ดัชนีมวลกาย ไมเกิน 25  

3. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดีและไมมีโรคติดตอ หรือเปนพาหะโรคติดตออันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การ

ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ  

4. อายุไมเกิน 35 ป หลักฐานการสมัคร 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GAT 20% 

PAT2 วิทย 30% 

9SUB-29 สามัญ อังกฤษ 25% 

ผลรวมของ    

9SUB-39 สามัญ คณิต1 

หรือผลรวมของ 

9SUB-69 สามัญ ชีวะ 

หรือผลรวมของ 

9SUB-09 สามัญ ไทย 

25% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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4.3 คุณสมบัติเฉพาะคณะสาธารณสุขศาสตร  

ชื่อสวนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร  

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

จำนวนที่เปดรับ  40  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

     GPAX 20% 

GAT 30% 

PAT1 คณิต 20% 

PAT2 วิทย 30% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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4.4 คุณสมบัติเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร  

ชื่อสวนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร  

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   

สาขาวิชา :  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

จำนวนที่เปดรับสาขาวิชาละ  20  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

     GPAX 20% 

GAT 25% 

PAT2 วิทย 25% 

PAT3 วิศวะ 30% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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ชื่อสวนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร  

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

จำนวนที่เปดรับ  30  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GAT 30% 

PAT1 คณิต 35% 

PAT2 วิทย 35% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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4.5 คุณสมบัติเฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ชื่อสวนงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสรางสรรค , สาขาวิชการตลาดดิจิทัล 

จำนวนที่เปดรับสาขาวิชาละ    30  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GAT 30% 

PAT1 คณิต 35% 

PAT2 วิทย 35% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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ชื่อสวนงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต    

สาขาวิชา : สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

จำนวนที่เปดรับสาขาวิชาละ    30  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GPAX 20% 

GAT 50% 

PAT1 คณิต 30% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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4.6 คุณสมบัติเฉพาะคณะวิทยาศาสตร  

ชื่อสวนงาน : คณะวิทยาศาสตร 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการอาหาร, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

จำนวนที่เปดรับสาขาวิชาละ    30  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GAT 30% 

PAT1 คณิต 35% 

PAT2 วิทย 35% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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4.7 คุณสมบัติเฉพาะคณะศิลปศาสตร  

ชื่อสวนงาน : คณะศิลปศาสตร 

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาและจำนวนที่เปดรับ 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ   80 คน 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   80 คน 

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร   40 คน 

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GPAX 20% 

GAT 60% 

9SUB-29 สามัญ อังกฤษ 20% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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      4.8 คุณสมบัติเฉพาะคณะนิเทศศาสตร 

ชื่อสวนงาน : คณะนิเทศศาสตร 

หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเอก  : วิชาเอกการประชาสัมพันธ, วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล, วิชาเอกภาพยนตร โทรทศัน และ

สื่อดิจิทัล 

จำนวนที่เปดรับ 80 คน 

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GPAX   30% 

GAT 70% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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   4.9 คุณสมบัติเฉพาะคณะนิติศาสตร 

ชื่อสวนงาน : คณะนิติศาสตร 

หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา  : นติิศาสตร 

จำนวนที่เปดรับ 80 คน 

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GPAX   30% 

GAT 70% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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4.10 คุณสมบัติเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ 

ชื่อสวนงาน : คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต    

สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี 

จำนวนที่เปดรับ    60  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GPAX 20% 

GAT 50% 

PAT1 คณิต 30% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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ชื่อสวนงาน : คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต    

สาขาวิชา : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ, สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

จำนวนที่เปดรับสาขาวิชาละ    30  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GPAX 20% 

GAT 50% 

PAT1 คณิต 30% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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   4.11 คุณสมบัติเฉพาะคณะรัฐศาสตร 

ชื่อสวนงาน : คณะรัฐศาสตร 

หลักสูตร : รัฐสาสตรบัณฑติ   

สาขาวิชา  : สาขาวิชาการปกครอง 

จำนวนที่เปดรับ 20 คน 

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GPAX   30% 

GAT 70% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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4.12 คุณสมบัติเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ 

ชื่อสวนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ 

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต    

สาขาวิชา : International Business 

จำนวนที่เปดรับ    30  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GPAX 20% 

GAT 50% 

PAT1 คณิต 30% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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ชื่อสวนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ 

หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต    

สาขาวิชา : Hotel and Tourism Management 

จำนวนที่เปดรับ    20  คน  

รับผูสมัครที่จบจาก 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรอาชีวะ 

 หลักสูตรกศน. 

 หลักสูตรGED 

เงื่อนไขการรับ 

วิชา สัดสวนคะแนน 

GPAX 20% 

GAT 60% 

9SUB-29 สามัญ อังกฤษ 20% 

รวม 100% 

 

ขอมูลการสัมภาษณ 

วันที่: 25 พ.ค. 2565 

เวลา: 09.00-12.00 น. 

สถานที่: ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 
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5. หลักฐานการสมัคร  

1.1 ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS  

1.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ  

1.3 สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 2 ฉบับ 

1.4 สำเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานชั้นมธัยมศกึษาปท่ี 6 จำนวน 2 ฉบับ  

1.5 สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง จำนวน 1 ฉบับ 

1.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จำนวน 2 ฉบับ  

 

6. ระยะเวลาในการรับสมัคร 

กิจกรรม วันท่ี สถานที ่

รับสมัคร 2 – 10 พ.ค. 65 ลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS 65 

https://www.mytcas.com/ 

สัมภาษณ และตรวจรางกาย  

(เฉพาะคณะพยาบาลศาสตรและคณะ

เภสัชศาสตร) 

25 พ.ค. 2565 (09.00 – 12.00 น.) 

(หลังเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ) 

พรอมคาตรวจรางกาย 1,100 บาท 

ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ  

อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม  

ควรมาถึงกอนเวลาที่อยางนอย 30 นาที 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  2 มิ.ย. 65 เว็บไซตมหาวิทยาลัย  

https://admission.siam.edu 

รายงานตัว ลงทะเบียน ชำระเงิน 2 – 4 มิ.ย. 64 ศูนยรับสมัครนักศึกษาฯ  

อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม 

 

7. ทุนการศึกษา 

7.1 ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล จำนวนสูงสุด 40 ทุน                     

สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 100% 

7.2 ทุนการศึกษา SIAM YOUNG BLOOD จำนวน 30 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท   

7.3 ทุนบุตรศิษยเกามหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 30 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท   

7.4 ทุน SUPER PARENT สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ 16,000 บาท   

7.5 ทุนสนับสนุนการศึกษา QS SIAM จำนวนไมเกิน 40 ทุน สนับสนุนทุนการศกึษาทุนละ 13,000 บาท  

7.6 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งข้ึน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักศกึษา

ดวยการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษาเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จำเปนในการ

ครองชีพระหวางการศึกษา 

หมายเหตุ ทุกทุนที่กลาวมาเงื่อนไขเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยสยามกำหนด    
https://admission.siam.edu/2021/10/19/loan65/ 

 


