มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
กิจกรรม
อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่
www.admission.ssru.ac.th
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. ที่ http://tcas.cupt.net
การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่
http://admission.ssru.ac.th

วัน / เดือน / ปี

เวลา

17 – 29 เมษายน 62
17 – 29 เมษายน 62
17 – 29 เมษายน 62
9 พฤษภาคม 62

สอบสัมภาษณ์

14 พฤษภาคม 62

08.30–16.00 น.

สอบปฏิบัติเฉพาะทาง (ถ้ามี)

14 พฤษภาคม 62

08.30–16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

17 พฤษภาคม 62

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา ที่
www.admission.ssru.ac.th
รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าลงทะเบียนเรียน
การปฐมนิเทศ
การลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน

18 – 22 พฤษภาคม 62
23 – 24 พฤษภาคม 62
(รอประกาศมหาวิทยาลัย)
(รอประกาศมหาวิทยาลัย)
15 สิงหาคม 2562

09.00–15.30 น.

2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
----------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ระหว่าง
วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้
1. จานวนที่จะรับ จาแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

เกรดเฉลี่ย
(GPAX)

9
9
9
9
9
9
9
63

≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50

32
32
30
12
11
15
10
10
10

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1108
สังคมศึกษา
1109
ภาษาไทย
1110
ภาษาอังกฤษ
1111
คณิตศาสตร์
1112
การศึกษาปฐมวัย
1113
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1114
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา
รวมคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2201
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2202
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2203
คหกรรมศาสตร์
2205
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2208
เคมี
2209
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2213
คณิตศาสตร์สารสนเทศ
2214
เทคโนโลยีชีวภาพ
2215
สถิติประยุกต์

3
รหัส
สาขาวิชา
2224
2225
2226
2228
2229

หลักสูตร / สาขาวิชา

ชีววิทยา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ฟิสิกส์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
นิติวิทยาศาสตร์
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2502
การจัดการอุตสาหกรรม
2503
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
2505
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2520
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
2521
การบริหารทรัพยากรอาคาร
2525
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
2535
อุตสาหกรรมการพิมพ์
- แขนงเทคโนโลยีการพิมพ์
- แขนงการออกแบบสิ่งพิมพ์
- แขนงการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
2536
เทคโนโลยีไฟฟ้า
- แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงเทคโนโลยีพลังงาน
2524
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แขนงนวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์
รวม
2519

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จานวนรับ
(คน)
10
10
5
32
11
230

เกรดเฉลี่ย
(GPAX)
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

5
15
10
15
10
5
10

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.40
≥ 2.00

50

≥ 2.00

10

≥ 2.00

130
30
160

≥ 2.20

4
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

เกรดเฉลี่ย
(GPAX)

10

≥ 2.00

5
8
8
5
8
14
20
10
10

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2401
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3401
ภาษาไทย
3402
ภาษาอังกฤษ
3403
ภาษาจีน
3404
ภาษาญีป่ ุ่น
3405
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3423
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั
3449
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3462
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม(การจัดการทาง
3463
วัฒนธรรม)
รวม
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
3467
สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา)
3468
สารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
รวม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3464
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
3465
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
3466
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)
3450
การบริหารงานตารวจ
รวม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
3440
นิติศาสตร์
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
6601
จิตรกรรม
6606
การออกแบบนิเทศศิลป์
6607
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
6611
ดนตรี

98
10
10
20

≥ 2.00
≥ 2.00

10
10
10
15
45

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

16
179

≥ 2.00

5
5
5
5

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

5
รหัส
หลักสูตร / สาขาวิชา
สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
6613
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
6614
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
6615
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3301
นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)
3321
3322
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสือ่ สารการตลาด)
3328
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
3329
นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสือ่ ดิจิทัล)
รวม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7310
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
7312
บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
7313
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
7315
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
7336
บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)
7337
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)
7328
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
7338
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
8302
บัญชี
รวมคณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7322
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
7323
การจัดการคุณภาพ
7335
การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
7349
การจดการอีสปอร์ต
7350
นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

จานวนรับ
(คน)

เกรดเฉลี่ย
(GPAX)

5
5
10
40

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

5
10
10
12
13
50

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

12
10
16
5
8
5
10
66

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

5

≥ 2.00

12
133

≥ 2.50

10
10
10
10
10
50

6
รหัส
จานวนรับ
เกรดเฉลี่ย
หลักสูตร / สาขาวิชา
สาขาวิชา
(คน)
(GPAX)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2901
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการตลาด
10
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
3471
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
25
≥ 2.00
3472
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
10
≥ 2.00
รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
95
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
2523
สถาปัตยกรรม
10
≥ 2.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2537
การบริหารงานก่อสร้าง
10
≥ 2.00
รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
20
รวมจานวนรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
955
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2210
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
10
≥ 2.00
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2232
สาธารณสุขศาสตร์
10
≥ 2.00
2239
สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
10
≥ 2.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2233
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก)
10
≥ 2.00
2234
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)
10
≥ 2.00
2235
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม)
10
≥ 2.00
2236
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
10
≥ 2.00
หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต
2237
การแพทย์แผนจีน
10
≥ 2.00
รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
80
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
≥ 2.00
7321
การจัดการโลจิสติกส์
24
≥ 2.00
7339
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)
24
≥ 2.00
7340
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
10
≥ 2.00
7342
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง)
10
≥ 2.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง

7343
7344
7351

สินค้าทางอากาศ)
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจออนไลน์
รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

16
10
12

106

≥ 2.00
≥ 2.00

7
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ

เกรดเฉลี่ย
(GPAX)

(คน)
วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
≥ 2.00
7319
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
10
≥ 2.00
7352
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
≥ 2.00
3442
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
24
≥ 2.00
3452
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
10
≥ 2.00
3454
การโรงแรม(การจัดการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ)
10
≥ 2.00
3455
การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ)
10
รวมวิทยาลัยนานาชาติ
74
วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
≥ 2.00
9303
ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์)
10
≥ 2.00
9304
ศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์)
10
≥ 2.00
9305
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การออกแบบดิจิทัล)
10
≥ 2.00
9306
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล)
10
รวมวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
40
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7345
การจัดการโลจิสติกส์
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3469
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
10
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
20
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7346
การจัดการโลจิสติกส์
10
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
10
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7345
การจัดการโลจิสติกส์
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3469
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
10
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
20
รวมศูนย์การศึกษาทั้งสิ้น
350
รวมจานวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น
1,270
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หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก กรณีที่ผู้สมัครทาการยืนยันสิทธิ์
Clearing House ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรียบร้อยแล้วให้เป็นดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจานวนรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ
3. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษาจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ และนั่งเรียน
ที่ศูนย์การศึกษาตามที่แจ้งไว้ในประกาศรับสมัคร
2. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป
2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชา
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต - เคมี
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- ชีววิทยา
- วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- ฟิสิกส์ประยุกต์
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- นิติวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายวิทย์ - คณิต
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชา
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต - คณิตศาสตร์สารสนเทศ
- การออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย

2. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต
3. สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์- คณิต , คณิต - อังกฤษ หรือเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
- ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานทางศิลปะและสนในงาน
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย โลโก้ ตัวอักษร
ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และมีความคิด
สร้างสรรค์ในงานออกแบบ
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์, องค์ประกอบศิลป์

- การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- การออกแบบตกแต่งภายใน ทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ
- การเขียน Drawing
- ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะ
- การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ขนาดไม่เกิน 30
ตร.ม.
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี
- อุตสาหกรรมการพิมพ์ (การ ต้องมีความรู้ ความสามารถหลักการออกแบบกราฟิก
ออกแบบสิ่งพิมพ์)
โลโก้และตัวอักษร, หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ และ
ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
- เทคโนโลยีความปลอดภัย ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวอนามัย
สายวิทย์ – คณิต
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี
- อุตสาหกรรมการพิมพ์
ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
(เทคโนโลยีการพิมพ์)
- วิทยาศาสตร์การกีฬาและ ผู้ชาย วิ่งระยะกลาง 1000 เมตร ภายใน 4 นาที
ผู้หญิง วิ่งระยะกลาง 800 เมตร ภายใน 4 นาที
สุขภาพ
- การบริหารงานก่อสร้าง
ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์ – คณิต , สายศิลป์ – คานวณ
- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์ – คณิต
- สาธารณสุขศาสตร์
ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์ – คณิต
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชา
4. การแพทย์แผนจีน - การแพทย์แผนจีน
บัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

5. วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
- ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
- ผู้ที่เข้าศึกษาที่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป จะได้รับยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐาน
ภาษาจีน กรณีไม่มีระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่
ระดับ 5 จะต้องศึกษารายวิชาภาษาจีน โดยไม่นับหน่วย
กิตในชั้นปีที่ 1 และต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 อย่างน้อย เพื่อเข้าเรียนในกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะ
ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทย์ – คณิต

6. รัฐประศาสนศาสตร - การบริหารงานตารวจ
บัณฑิต

อายุไม่เกิน 21 ปี ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
ผู้หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ไม่ผ่านการ
ทาศัลยกรรมบนใบหน้า ไม่มีรอยสักบนร่างกาย และ
ไม่มีสายตาผิดปกติ

7. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

- ศิลปะการแสดง (ศิลปะการ
ละคร)

1. มีทั กษะที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ศิ ล ปะการแสดง เช่ น การ
กากับการแสดง การเขียนบท การร้องเพลง การเต้นรา
ประเภทต่างๆ การออกแบบเสื้อผ้า การแต่งหน้า และ
การออกแบบฉากเป็นต้น

- ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย)

- มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์
ไทย เช่น ราแม่บทเล็ก การแสดงพื้นเมือง ราเดี่ยว รา
คู่ ระบาแบบมาตรฐาน และระบาเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ
- มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น
แต่งหน้า แต่งกายเพื่อการแสดง เป็นต้น

- ดนตรี

1. ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย หรือขับร้อง ไทยได้
2. ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องสากลได้
3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
7. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

8. ครุศาสตรบัณฑิต
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต

10. บริหารธุรกิจ
บัณฑิต

11. สถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชา
- การออกแบบนิเทศศิลป์

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
- ต้องมีความรู้ ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ เช่น การวาดเส้น การใช้สี และ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- ต้องมีความรู้ ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะ
สร้างสรรค์
และการออกแบบ เช่น การวาดเส้น การจัด
องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ การ
ออกแบบ
- การออกแบบเครื่องแต่งกาย - ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน
การออกแบบเครื่องแต่งกาย เช่น การวาดโครงหุ่น
แฟชั่น การออกแบบเสื้อผ้า การใช้สีทางการ
ออกแบบ การสร้างแพทเทิร์น และเย็บเสื้อผ้า เป็น
ต้น
- จิตรกรรม
1. มีพื้นฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม และ
องค์ประกอบศิลปะ
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ
หรืองานศิลปกรรมร่วมสมัย
คณิตศาสตร์
ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ธุรกิจการบิน
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ
การจัดการท่องเที่ยว
เทียบเท่า
การโรงแรม (การโรงแรม)
- เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ากว่า 2.00
การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) - เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ากว่า
2.00
- การจัดการอุตสาหกรรม
1. เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ
ท่องเที่ยวและบริการ
2. มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มี
มนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก
3.มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ - เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ
เทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ากว่า 2.00
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ากว่า
2.00
สถาปัตยกรรม
- ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์ – คณิต , สายศิลป์ – คานวณ
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4. รายวิชาที่ใช้สอบปฏิบัติสาหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
รหัสวิชาและชื่อวิชาที่สอบปฏิบัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออกข้อสอบ

31 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาศิลปะ
การแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

-

ทักษะนาฏศิลป์ไทย
ราแม่บทเล็ก
ระบาแบบมาตรฐาน
ระบาแบบเบ็ดเตล็ด
การแสดงพื้นเมือง
ราเดี่ยว
ราคู่

32 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาศิลปะ
การแสดง(ศิลปะการละคร)
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

- การแสดงละคร การขับร้อง การเต้น หรือ การ
ออกแบบเพื่อการแสดง หรือ การเขียนบทละคร

33 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาดนตรี
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาดนตรี
(ถนัดดนตรีไทย)
- ทักษะด้านจังหวะ เสียง ทานองเพลง
- ปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องไทย
สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาดนตรี
(ถนัดดนตรีสากล)
- ทักษะด้านการฟัง(จังหวะขั้นคู่,บันไดเสียง,คอร์ด)
- Sight Reading
- ปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องสากล

34 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาจิตรกรรม
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
35 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
36 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
37 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

- การวาดเส้นจิตรกรรม
- การจัดวางองค์ประกอบศิลป์
- การวาดเส้น
- การออกแบบ
- การวาดเส้น
- การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
- สอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกาย
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รหัสวิชาและชื่อวิชาที่สอบ
40 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาการออกแบบ
ตกแต่งภายในและนิทรรศการ
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
41 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
42 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
43 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาการ
บริหารงานก่อสร้าง
หมายเหตุ สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออกข้อสอบ
- ทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
- การเขียน Drawing
- ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะ
- การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ขนาดไม่เกิน 30 ตร.ม.
- ทักษะที่จะสอบ คือ ทักษะพื้นฐานการสังเกต, ทักษะ
ฝีมือ, จินตนาการ
- กระดาษรองวาดภาพ
- สีและอุปกรณ์วาดเขียน
- อุปกรณ์เครื่องเขียน
- อุปกรณ์เครื่องเขียน
- ตรรกศาสตร์ลาดับและอนุกรรม เมทริกซ์เบื้องต้นเซต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
- ทักษะที่จะสอบ คือ ความรู้พื้นฐานการบริหารงาน
ก่อสร้าง
- ทักษะพื้นฐานการสังเกต
- กระดาษรองวาดภาพ
- สีและอุปกรณ์วาดเขียน
- อุปกรณ์เครื่องเขียน

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีผลคะแนนทดสอบตามที่สาขาวิชากาหนด โดยจะพิจารณา
คัดเลือกจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
5.1 คุณสมบัติทั่วไป
5.2 คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชา
กาหนด
5.3 ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้น ม.6 และ (V-net)
ระดับชั้น ปวช. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากาหนด เป็นเกณฑ์ขั้นต่าใน
การพิจารณาของสาขาวิชา แต่มิได้นาคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก
5.4 ผลคะแนนทดสอบวิ ช าความถนั ด ทั่ ว ไป (GAT) และการทดสอบวิช าความถนั ด ทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเกณฑ์
ขั้นต่าในการพิจารณาของสาขาวิชา แต่มิได้นาคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก โดยใช้ผลคะแนน
ทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 (สอบวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562)
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5.5 การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด
ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องสอบกับสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ สทศ. กาหนด ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลา และ
สถานที่สอบได้ที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบวิชาที่สาขาวิชากาหนดในการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัคร
สอบ หรือไม่ได้สอบตามรายวิชาที่สาขาวิชากาหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัคร
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผล
คะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เนื่องจากแต่ ละสาขาวิชามีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์ การคัดเลือกเป็ นการเฉพาะ
ดังนั้น ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์ การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากาหนด
ทั้งนี ้ การพิจารณาและการตัดสิ นผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุด

6. เงื่อนไขการสมัคร
1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัคร
สามารถสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับสาขาวิชา โดยไม่เรียงลาดับสาขาวิชา และเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิ์
จากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการ
สละสิทธิ์จะต้องทาในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น หากทานอกเหนือจากระยะเวลาที่กาหนดจะถือเป็นโมฆะ
ทั้ ง นี้ การสละสิ ท ธิ์ จ ากเคลี ย ริ ง เฮาส์ แ ต่ ล ะรอบเพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ์ ใหม่ ต้ อ งมี เอกสารรั บ รองการสละสิ ท ธิ์ จาก
สถาบันอุดมศึกษาด้วย
2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน
7. การรับสมัคร
1) รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง http:/tcas.cupt.net ในวันที่ 17-29 เมษายน
2562
2) ชาระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 17-29 เมษายน 2562 ตามช่องทางที่ ทปอ. กาหนด
ขั้นตอนการสมัครให้ เป็ นไปตามการบริหารจัดการ
ของสมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.)
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8. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
- ค่าสมัคร 1 สาขาวิชา 300 บาท
- ค่าสมัคร 2 สาขาวิชา 500 บาท
- ค่าสมัคร 3 สาขาวิชา 700 บาท
- ค่าสมัคร 4 สาขาวิชา 900 บาท
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ที่ www.admission.ssru.ac.th พร้อมสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์
10. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ 9 จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่
14 พฤษภาคม 2562 หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษา
หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึ่งตามที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา
บนระบบอินเทอร์เน็ต
11.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 17 พฤษภาคม
2562 ที่ www.admission.ssru.ac.th ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วยตนเอง เพราะอาจมี
คาแนะนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่
www.reg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในประวัติให้ครบถ้วน
และ Print – out นาส่งในวันรายงานตัว ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาได้
12. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้าศึกษาใน วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 –
15.30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งนาเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา และเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. ใบรายงานตัว และ ใบประวัตินักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับสาเนา 2 ใบ)
3. เอกสารวุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว (ตัวจริงและฉบับสาเนา 3 ใบ)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับสาเนา 2 ใบ)
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จานวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)
6. ค่าธรรมเนียมแรก จานวนเงิน 13,050 บาท (ชาระในวันรายงานตัวเข้าศึกษา)
7. ค่าลงทะเบี ยนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,00040,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ชาระในวันรายงานตัวเข้าศึกษา)
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8. ผู้สมัครที่ไม่ทาการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่ มหาวิทยาลัยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9. นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรม
และปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะสาเร็จการศึกษาได้
12.2. กรณี นั กศึกษาที่รายงานตัว และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลั ย
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย)
13. การปฐมนิเทศ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาจะได้รับกาหนดการปฐมนิเทศใน
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดได้บนระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://www.ssru.ac.th
14. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ผู้ ที่ผ่ านการคัด เลื อ กจะต้องมาสอบสั มภาษณ์ /สอบปฏิบั ติ รายงานตัว ตามวัน เวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ผู้ที่ผ่านการคัด เลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติ
ตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
15. สถานที่ติดต่อสอบถาม
15.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงาน
อธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 021601380 ,02160-1024-25 และ 02160-1060-61 โทรสาร (Fax) 02-1601262
15.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์ 02-1601060 ต่อ 111
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86
- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601143
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394
- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023
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15.3 ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 091-5015357
- วิทยาลัยนานาชาติ 034-964949 กด 101 หรือ 082-5601365
- วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 034-964918
15.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903 , 063-2165585
15.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556, 089-5213849
15.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 095-5401042, 087-1800345
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

