มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา
ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
รับสมัครทาง Internet ที่ admission.ssru.ac.th

วัน / เดือน / ปี
4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562

การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบ
admission.ssru.ac.th
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ดูรายละเอียดห้องสอบที่
admission.ssru.ac.th)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่ admission.ssru.ac.th

4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระบบ TCAS)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ admission.ssru.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา ที่
http://www.reg.ssru.ac.th
รายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและทาสัญญาโครงการ
ทุนเพชรสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2562
การปฐมนิเทศ

28 มีนาคม 2562
4 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
24 - 25 เมษายน 2562
27 เมษายน 2562
28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
(รอประกาศมหาวิทยาลัย)

ลงทะเบียนเรียน

(รอประกาศมหาวิทยาลัย)

เปิดภาคเรียน

(รอประกาศมหาวิทยาลัย)
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2562
..............................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรี ภาคปกติ ในหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะบาง
สาขาวิ ช า) และหลั ก สู ต ร 4 ปี คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลั ยโลจิ ส ติกส์ และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะบางสาขาวิช า) ประจาปี
การศึ กษา 2562 โดยการคัด เลื อกตามความสามารถทางวิช าการในแต่ ล ะสาขาวิช า จ านวน 21 ทุ น ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สายสามั ญ (ไม่ รั บ เที ย บเท่ า ) ซึ่ ง มี ผ ล
การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปี ที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ย สะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ
ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.2 เป็ น ผู้ที่กาลั งศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือก
เข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)
1.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้มคี วามขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดแี ละมีบุคลิกภาพดี
1.6 เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบ
หลักสูตร
1.7 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
2. คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะ
คณิตศาสตร์สารสนเทศ เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
สายวิทย์ – คณิต หรือ สายคณิต – อังกฤษ
เทคโนโลยีชีวภาพ และ เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ฟิสิกส์
สายวิทย์ – คณิต
การบริหารงานก่อสร้าง เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
สายวิทย์ – คณิต , สายศิลป์ – คานวณ
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หลักสูตร
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะ
ก า ร จั ด ก า ร 1. เป็นผู้ทีใจรักงานด้านบริการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2. มี บุ ค ลิ ก ภาพดี คล่ อ งแคล่ ว กระตื อ รื อ ร้ น
และบริการ
มีมนุษย์สัมพันธ์และกล้าแสดงออก
3. มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง (ศิลปะ มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การ
การละคร)
ก ากั บ การแสดง การเขี ย นบท การร้ อ งเพลง
การเต้นรา ประเภทต่างๆ การออกแบบเสื้อผ้า
การแต่งหน้า และการออกแบบฉาก เป็นต้น
4. สถาปั ต ยกรรมศาสตร สถาปัตยกรรม
เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
บัณฑิต
สายวิทย์ – คณิต , สายศิลป์ – คานวณ
3. รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
คณะ/วิทยาลัย
รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio
1. คณะครุศาสตร์
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ห า ก มี ผ ล ส อ บ ค ะ แ น น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ CU-TEP
TU-GET เป็นต้น (ถ้ามาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร เป็นต้น
6. สอบสัมภาษณ์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็ นกรณี
พิเศษ)
5. ผลงานการเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมทางวิช าการ หรื อ ผลงาน
วิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร
6. สอบสัมภาษณ์
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็ นกรณี
พิเศษ)
5. สอบสัมภาษณ์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
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คณะ/วิทยาลัย

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. คณะวิทยาการจัดการ

7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio
4. ใบประกาศเกีย รติบั ต ร กิจ กรรมที่ เกี่ย วกับ สาขาวิช าที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็ นกรณี
พิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้ มสะสมผลงาน (เน้ น นาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกั บ
สาขาวิชาที่เลือกเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
2. มีค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกี ยรติ บั ตร กิจ กรรมที่เกี่ยวกับ สาขาวิช าที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็ นกรณี
พิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกี ยรติ บั ตร กิจ กรรมที่เกี่ยวกับ สาขาวิช าที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็ นกรณี
พิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกี ยรติ บั ตร กิจ กรรมที่เกี่ยวกับ สาขาวิช าที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็ นกรณี
พิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกี ยรติ บั ตร กิจ กรรมที่เกี่ยวกับ สาขาวิช าที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็ นกรณี
พิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์
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4. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กาหนดให้ผู้สมัครขอทุนการศึกษาเลือกสาขาวิชาที่มีความ
ถนัดและสนใจในหลักสูตรต่างๆ จานวน 21 ทุน ดังต่อไปนี้
หลักสูตร
คณะ / สาขาวิชา
จานวนรับ
รหัสวิชา
คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1108
สังคมศึกษา
1
1110
ภาษาอังกฤษ
1
1112
การศึกษาปฐมวัย
1
รวมคณะครุศาสตร์
3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2213
คณิตศาสตร์สารสนเทศ
1
2214
เทคโนโลยีชีวภาพ
1
2215
สถิติประยุกต์
1
2226
ฟิสิกส์ประยุกต์
1
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2502
การจัดการอุตสาหกรรม
1
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3449
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
1
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
6614
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
1
รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์
1
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
8302
บัญชี
1
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หลักสูตร

คณะ / สาขาวิชา
รหัสวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3329
นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
รวมคณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7322
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
7323
การจัดการคุณภาพ
7335
การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2901
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
3471
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 5 ปี

จานวนรับ
1
2

1
1
1
1
1
5

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

2523
สถาปัตยกรรม
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2537
การบริหารงานก่อสร้าง
รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7321
การจัดการโลจิสติกส์
7339
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)
รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
รวมจานวนรับทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

1
1
2

1
1
2
21

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก กรณีที่ผู้สมัครทาการยืนยันสิทธิ์
Clearing House ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรียบร้อยแล้วให้เป็นดุลยพนิจของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจานวนรับไม่
เป็นไปตามแผนรับ
3. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาศูนย์การศึกษานั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กาหนดในประกาศรับสมัคร
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5. วิธีการสมัคร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบด้ ว ยตนเองว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นทุ ก ประการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2562 แล้วจึงสมัครหากตรวจ
พบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณ สมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
แล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน
อนึ่ งมหาวิทยาลั ยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้ เพียง 1
สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง
ว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ จานวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท)
2. กรณี ผู้ ส มั ค รที่ มี ค วามพิ ก าร หากมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะสมั ค รในคณะ/สาขาวิ ช า ตาม
รายละเอียดในประกาศรับสมั ครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับพิจารณาผู้สมัคร
ต้ อ งท าหนั งสื อแจ้ งว่ า ผู้จ ะสมัค รในสาขาวิ ช าอะไร มีค วามพิ การด้ า นใด ภายในวัน ที่ 4 กุม ภาพั น ธ์ –
23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร
6. ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
6.1 สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
6.1.1 เข้ า สู่ เว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ admission.ssru.ac.th (ผู้ ส มั ค รต้ อ งเข้ า ไป
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS)
6.1.2 เลือกที่เมนู สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา
2562 คลิกที่เมนู “ภาคปกติ ประเภททุนเพชรสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2562”
6.1.3 เมื่อผู้สมัครศึกษารายละเอียดต่างๆ แล้ว เมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม สมัคร เพื่อ
กรอกใบสมัคร
6.1.4 ให้ผู้สมัครทาการ คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) ที่ปรากฏ
บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
บันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลใบสมัคร
6.1.5 การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณี ที่ยังไม่ชาระเงินค่าสมัคร ต้องสาเนาเอกสารใบ
สมัค ร และระบุ ข้ อความ “ขอยกเลิ กการสมั ค รและเซ็ น ชื่ อกากับ ” ลงในใบสมัครพร้อมทั้ งส่ งเอกสารมา
หมายเลขโทรสาร (Fax) 02-1601262 หรือส่งทาง E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ใบ
สมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซ็นชื่อกากับ” และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้ง
สุดท้ายนี้เป็นสาคัญ
6.1.6 การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณีที่ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องสาเนาเอกสารการ
สมัครและใบเสร็จชาระเงินค่าสมัคร ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการ
สมัครและเซ็นชื่อกากับ” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมายังหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-1601262 หรือ
ส่งทาง E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและใบเสร็จชาระเงินค่าสมัคร และระบุ
ข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซ็นชื่อกากับ ” หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูล
การสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต
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6.1.7 ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) หนังสือรับรองผลการ
เรีย น (เอกสารหมายเลข 2) แบบฟอร์ มใบแจ้งการช าระเงิน ค่ าสมั ครสอบคัดเลื อก (เอกสารหมายเลข 3)
หลังจากกรอกใบสมัคร (กรณีที่ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารนี้โดยไม่ได้แก้ไขผ่านเว็บไซต์การสมัคร
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซต์ครั้งล่าสุดเท่านั้น)
6.1.8 หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข 2) นาเสนออาจารย์ใหญ่/ผู้อานวยการ
เซ็นรับรองผลการเรียน และประทับตราสถานศึกษา และนามาในวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์การ
สอบคัดเลือก
6.1.9 ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้อง มิฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จะถือ
ว่าการสมัครของท่านเป็นโมฆะ
7. วิธีการชาระเงิน
แบบฟอร์ ม ใบแจ้ งการช าระเงิ น (เอกสารหมายเลข 3) พร้ อ มเงิน สดไปยื่ น ช าระเงิน ที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จานวน 350 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น
8. ช่วงเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้สมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ admission.ssru.ac.th
10. การสอบวิชาเฉพาะทาง
สอบในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบภาคปฏิบัติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) รายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน้า 9)
11. คุณ สมบัติเฉพาะ มหาวิทยาลัยฯ กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาและคุณสมบัติเฉพาะทางในการ
สมัคร ดังนี้
11.1 คุณสมบัติเฉพาะ
11.1.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
11.1.1.1 ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ตั้ งใจเฉพาะที่ จะเข้าศึ กษา สาขาวิช าศิล ปะการแสดงมี
ทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง
11.1.1.2 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือกหรือมีความสามารถด้าน
ใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดง
อารมณ์ หรือสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน การพูดในที่สาธารณะ (public
speaking) การเต้นบัลเลต์ แจ๊สดานซ์ โมเดิรน์ดานซ์ หรือการเต้นร่วมสมัย
- มีความคิดสร้ างสรรค์ จิ น ตนาการ มีทั กษะด้านศิ ล ปะหรือภาษา เช่น สามารถ
สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่ อการแสดงได้ อาทิ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการ
แต่งหน้า หรือสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็นองค์ประกอบของการแสดงอื่นๆ ได้ หรือสามารถสร้างสรรค์บท
เพื่อการแสดงได้
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11.1.3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
11.1.3.1 กาลังศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
11.1.3.2 เป็นผู้มีใจรักในงานด้านบริการ
11.1.3.3 มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก
11.1.3.4 มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
11.1.3.5 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ)
ต้องฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ ประมาณ 2,500 บาท ทุกภาคเรียนตลอดปีการศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่
11.2 การสอบวิชาเฉพาะทาง
สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
(ศิลปะการละคร)

ทักษะที่สอบ
- การแสดงละคร
- การขับร้อง
- การเต้น
- การออกแบบเพื่อ
การแสดง
- การเขียนบทละคร

การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง
สิ่งที่ต้องเตรียมในการทดสอบ
- แฟ้ ม ผลงานของนั ก เรี ย น (Portfolio) (เน้ น น าเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะการแสดงและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง)
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
5 ภาคเรียน
- บัตรประชาชนและบัตรประจาตัว
- ทดสอบทักษะด้านศิลปะการละครตามโจทย์ที่กาหนด
- เตรียมการแสดงใดๆ ที่ถนัด ประมาณ 5 นาที โดย
เตรี ย มเครื่ อ งแต่ ง กาย ซี ดี เ พลง หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ประกอบการแสดงอื่นๆ มาให้พร้อม

12. การสอบสัมภาษณ์และสนามสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่มีสิทธิ์สอบให้มาสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสัมภาษณ์ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ทา ในวัน ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 รายงานตั ว หน้ าห้ องสอบเวลา 08.30 น. สอบสั ม ภาษณ์ เวลา
09.00 น. ณ หากไม่มาตามกาหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ และนาเอกสารมาในวันสอบสัมภาษณ์
ดังนี้
12.1 ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) ที่กรอกข้อความถูกต้อง และครบถ้วนบริบูรณ์
12.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดบน
ใบสมัครที่พิมพ์ (เอกสารหมายเลข 1)
12.3 หนั ง สื อ รั บ รองผู้ ส มั ค ร (ให้ ใช้ ต ามเอกสารหมายเลข 2) ออกโดยโรงเรี ย นที่ มี
ผู้อานวยการหรือผู้แทนผู้อานวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตรา โรงเรียน โดยให้การรับรองตาม
แบบฟอร์ม ดังนี้
12.3.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนจริง
12.3.2 ศึ กษาในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายเป็ น ไปตามคุณ สมบั ติท างความรู้ที่
หลักสูตรที่ต้องการสมัครกาหนดไว้
12.3.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4 - 6 (รวม 5 ภาคการศึกษา)
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดคุณสมบัติ
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12.3.4 อื่นๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด
12.4 ส าเนาใบระเบี ย นแสดงผลการเรียนที่ โรงเรียนเซ็น รับ รองส าเนา (ใบ รบ. 5 ภาค
การศึกษา)
12.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ผู้สมัครที่อายุ
ต่ากว่า 15 ปี ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนแทนบัตรประจาตัวประชาชน
12.6 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
12.7 แบบฟอร์ ม ใบแจ้ งการช าระเงิน ผ่ า นเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส ที่ ช าระเงิน แล้ ว (เอกสาร
หมายเลข 3) ต้นฉบับส่วนที่เขียนไว้ว่า “สาหรับนักศึกษาฯ”และสาเนาใบเสร็จการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส
12.8 เอกสารเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกาหนด เช่น แฟ้มสะสมงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
ฯลฯ ให้นามาในวันสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะทางด้วย
13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบสั ม ภาษณ์ ท าง เว็ บ ไซต์
admission.ssru.ac.th ในวัน ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่ อให้ ผู้ ส มั ครไปยืน ยัน สิ ท ธิ์ Clearing-house
โดยผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบกลาง (TCAS)
14. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในวันที่ 24 - 25 เมษายน พ.ศ. 2562
14.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และ
ตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
14.2 ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดาเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด
หากไม่ดาเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
14.3 ในการยื น ยั น สิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาในระบบ Clearing-house สามารถด าเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูล
การยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก
15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ admission.ssru.ac.th
16. การรับสัญญารับทุน ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารสัญญารับทุน http://www.reg.ssru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
17. การรายงานตัว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา
ที่ http://www.reg.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (นามาในวันรายงาน
ตัวทาสัญญาทุนเพชรและไม่ติดรูปถ่าย) โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้
17.1 ใบรายงานตัว และ ใบประวัตินักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
17.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับสาเนา 2 ใบ)
17.3 เอกสารวุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว (ตัวจริงและฉบับสาเนา 3 ใบ)
17.4 สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับสาเนา 2 ใบ)
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17.5 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล จานวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)
18. ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและยื น ยั น การเข้ า ศึ ก ษาในโครงการทุ น เพชรสุ นั น ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
18.1 เป็นผู้ที่มีความหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี
18.2 ต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
ชั้นปีที่ 1 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.75
ชั้นปีที่ 2 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00
ชั้นปีที่ 3 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00
หากนักศึกษามีผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวนี้ จะหมดสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อไป
18.3 ปฏิ บั ติ งาน ท ากิ จ กรรมทางวิ ช าการ การสร้ างความผู ก พั น และอื่ น ๆ ในการเป็ น
แบบอย่างที่ดีและ/หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่สาขา คณะและมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 64 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาค
เรียน หรือ 128 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา โดยนักศึกษาต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะ/วิทยาลัย ที่สังกัด
ทุกภาคเรียน และคณะ/วิทยาลัย รายงานต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา
18.4 นั กศึกษาที่ไม่ป ฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณ สมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ตาม ข้อ
18.1, 18.2 และ 18.3 จะหมดสิทธิ์ จากการได้รั บ ทุน การศึกษาในโครงการเพชรสุนั น ทา นักศึกษาต้อง
รับผิดชอบในการชาระธรรมเนียมการศึกษาจนสาเร็จการศึกษา
18.5 นักศึกษาทุนเพชรสุนันทา จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ภายในเวลาที่แผนการ
เรียนกาหนด ในกรณีที่นั กศึกษาไม่สาเร็จตามแผนการเรียนที่กาหนด นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
18.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากโครงการระหว่างที่ศึกษาอยู่ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการควบคุมดูแลนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย หากประสงค์ศึกษาต่อในหลักสูตรเดิม ไม่ต้อง
ชดใช้ทุน
18.7 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายหลักสูตรระหว่างอยู่ในโครงการจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับมา
ในจานวนทั้งหมดพร้อมหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโครงการเพชรสุนันทา
18.8 ผู้ได้รับการคัดเลือกและยืนยั นเข้าศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยจะตัด
สิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาโครงการรับตรง ระบบโควตา ระบบ TCAS อื่นๆ ทุกระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
19. การทาสัญญารับทุนโครงการเพชรสุนันทา
การรายงานตั ว ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้า ศึ ก ษาและท าสั ญ ญา ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ าเป็ น นั ก ศึ ก ษาใน
โครงการทุนเพชรสุนันทา จะต้องรายงานตัวและทาสัญญาต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยมีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
เป็นผู้นาไปทาสัญญาในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
ตามกาหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมแรก
เข้า ศึก ษา จ านวนเงิน 13,050 บาท (เฉพาะภาคเรี ยนแรกที่เข้า ศึกษา) ภายหลั งการท าสั ญ ญาการรับ
ทุนการศึกษาแล้ว จะต้องไม่เปลี่ยนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่น โดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน
การมอบตัวตามรายละเอียดของมหาวิทยาลัยฯ
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20. ทุนการศึกษา
ผู้ ที่ ได้รั บ การคั ด เลื อ กเข้ าเป็ น นั ก ศึ กษาในโครงการเพชรสุ นั น ทา ระดั บ ปริญ ญาตรี จะได้ รับ
ทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงิน ประมาณ
30,000 บาท / คน / ปี ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของแต่
ละสาขาวิชา
21. การเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทุกคน มหาวิทยาลัยถือเป็นนโยบายที่จะให้
นักศึกษามีความรู้ ทักษะและความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลิกภาพ
ความมีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม จะต้องเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ
หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน หรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าว
ตามกิจกรรมและปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
2. นั กศึกษาจะต้องผ่านการศึกษา ฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม ตามกิจกรรมและ
ปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกาหนด และนาไปลงทะเบียนในวิชาเลือกเสรีได้
22. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
4. ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ าศึ กษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ กิ จ กรรมให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
5. ค่า ใช้ จ่ ายในการรายงานตั วค่ าแรกเข้า และค่าธรรมเนียมการลงทะเบี ยนเรียน ภาคเรี ยนที่
1/2562 ทั้ ง หมด ทางมหาวิ ท ยาลั ย ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ จ่ า ยคื น ไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น ติ ด ต่ อ สอบถาม
รายละเอี ย ดได้ ที่ ฝ่ า ยรั บ เข้ า ศึ ก ษา กองบริ ก ารการศึ ก ษา โทร. 0-2160-1380 กองบริ ก ารการศึ ก ษา
โทร. 0-2160-1260-61 , 0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวัน เวลาราชการ
23. ติดต่อสอบถามรายละเอียด :
23.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนน
อู่ทองนอก แขวงวชิ รพยาบาล เขตดุ สิ ต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02160-1380 , 0-2160-1260-61 และ
0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
23.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์ 02-1601060 ต่อ 111
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86
- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601143
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394
- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
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- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023
23.3 ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 091-5015357
- วิทยาลัยนานาชาติ 034-964949 กด 101 หรือ 082-5601365
- วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 034-964918
23.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903 , 063-2165585
23.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556, 089-5213849
23.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 095-5401042, 087-1800345
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

