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3 ก.พ. – 29 พ.ค. 2563
10 มิถุนายน 2563
13 มิถุนายน 2563
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23 มิถุนายน 2563
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13 กรกฎาคม 2563

09.00 – 12.00 น.
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2563
----------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั ฎ สวนสุนั นทา ประสงค์ จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตาม
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 29
พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมวิทยฐานะแก่บุคลากร
ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้
1. หลักสูตร สาขาวิชา จานวนรับเข้าศึกษา
หลักสูตร สาขาวิชา และจานวนรับนักศึกษาที่แต่ละคณะ เปิดรับภาคพิเศษวันเสาร์ – อาทิตย์ และภาค
พิเศษวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ ดังต่อไปนี้
หลักสูตร

คณะ/สาขาวิชา

รหัสวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2203
คหกรรมศาสตร์
2202
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7321
การจัดการโลจิสติกส์
รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2901
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
3451
รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) บุคคลทั่วไป

จานวนรับ
จานวนรับ
เสาร์ – อาทิตย์ จันทร์ – ศุกร์
25
25
50
40
40
60
50
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หลักสูตร

คณะ/สาขาวิชา

รหัสวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7322
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
7323
การจัดการคุณภาพ
7335
การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2301
กัญชาเวชศาสตร์
2302
การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จานวนรับ
จานวนรับ
เสาร์ – อาทิตย์ จันทร์ – ศุกร์
60
60
60
290
40
60
100
430

50

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขจานวนรับ สาขาวิชา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า กรณีมีจานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามแผนรับ
2. การรับสมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
1.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.5 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.6 มีสัญชาติไทย และมีอายุเกิน 15 ปี ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน
1.7 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
1.8 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่ามาแล้วสามารถนาผลการเรียนที่เคยศึกษามาแล้วในระดับปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)มายื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตามหลักสูตรของสาขาวิชา
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
1.9 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ต้องมีประสบการณ์ทางาน 2 ปี ขึ้นไป
2. คุณสมบัติทั่วไป (เฉพาะสาขาวิชารัฐศาสตร์)
2.1 เป็นผู้มีประสบการณ์การทางานภายในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน
ส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.2 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ปวช.3
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2.3 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.6 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.7 มีสัญชาติไทย
หมายเหตุ : กรณีจบการศึกษาสูงกว่าชั้น ม.6 /ปวช.3 จะไม่มีการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาให้
3.ข้อกาหนดในการสมัคร
1. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
2. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 คณะ และเลือกสาขาที่จะศึกษาได้เพียง 1
สาขาวิชาเท่านั้น หากนักเรียนสมัครคัดเลือกเกินกว่า 1 หลักสูตร จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก
3. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียงหนึ่งประเภท อย่างใดอย่างหนึ่งในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ วันจันทร์-ศุกร์
เท่านั้น
4. ผู้ส มัคร จะต้องศึกษาข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณ สมบั ติทั่ว ไป คุณ สมบัติด้านความรู้ คุณ สมบัติเฉพาะ
ขั้น ตอนการสมัคร การสอบ รวมทั้ งศึกษาข้อมูล เพิ่ มเติมในข้อกาหนดของแต่ ล ะหลั กสู ตร ระเบียบการอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนด้วย
5. การสมั ค ร : ผู้ ส มั ค รทุ ก คนจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล ที่ ก รอกในใบสมั ค รผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต
www.admission.ssru.ac.th กรอกคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลัง
ว่าไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลการสอบไปแล้วก็ตาม
และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน ค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆให้แต่อย่างใด
6. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านความรู้ หรือคุณสมบัติเฉพาะ ข้อใด
ข้อหนึ่งและ/หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏ ว่า
เป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาในการคัดเลือก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะต้องรายงาน
ตัวชาระเงินเข้าศึกษา ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ในการคัดเลือกครั้งนี้
4. การสมัครคัดเลือก
4.1 กาหนดการ
4 .1 .1 รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า ผ่ า น ร ะ บ บ อิ น เต อ ร์ เน็ ต ที่ www.ssru.ac.th ห รื อ
www.admission.ssru.ac.th ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. - 29 พ.ค. 2563
4.1.2 มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา วัน ที่ 10 มิถุน ายน
2 5 6 3 ผู้ ส มั ค ร ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร ส อ บ คั ด เลื อ ก ท า ง อิ น เต อ ร์ เน็ ต www.ssru.ac.th ห รื อ
www.admission.ssru.ac.th
4.1.3 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิถุน ายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา
09.00 – 12.00 น.
4.1.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563
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4.1.5 ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ประวั ติ นั ก ศึ ก ษาผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่
www.admission.ssru.ac.th ระหว่ า งวั น ที่ 24 – 26 มิ ถุ น ายน 2563 รายละเอี ย ดตามก าหนดการของ
มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการรายตัว มอบตัวฯลฯ ให้ดูประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4.1.6 การรายงานตัว – มอบตัวเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดการรายงานตัวมอบตัวเข้าศึกษา
และชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 13,050 บาท พร้อมค่าลงทะเบียนเรียน ประมาณ 8,000-16,000 บาท
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ดูรายละเอียดประกาศภายหลัง)
4.1.7 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
4.2 วิธีการสมัคร ดังนี้
4.2.1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.ssru.ac.th หรือ www.admission.ssru.ac.th ตั้งแต่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์– 29 พฤษภาคม 2563 ให้เลือกประเภทภาคพิเศษ
4.2.2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตาม
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 20 ประจาปีการศึกษา 2563 (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วย
ตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง)
4.2.3. เลือกรายละเอียดสาขาวิชาที่ต้องการสมัครก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดพิมพ์/อ่าน และ
ศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง)
4.2.4. บันทึกข้อมูลการสมัครตามสาขาที่มีสิทธิ์สมัคร และตรวจสอบให้ถูกต้อง (โปรดบันทึก
ข้อมูลด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง)
4.2.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับชาระเงินและนาไปชาระเงินค่าสมัคร 350 บาท ณ จุดให้บริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตามกาหนดวันชาระในใบสมัคร หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากชาระเงิน
น้อยกว่าที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน ค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและ
จะต้องชาระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีชาระเงินที่มากกว่าที่กาหนดมหาวิทยาลั ยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น
(หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินหลังจากวันที่ชาระเงิน 3 วัน)
4.2.6 กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติผู้สมัคร และสาขาวิชาที่สมัครเรียนต้อง
ดาเนินการดังนี้
4.2.6.1 กรณีที่ยังไม่ชาระเงินค่าสมัคร ต้องสาเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ
“ขอยกเลิกการสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมาหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-1601262 หรือส่งทาง
E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” และ
มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นสาคัญ
4.2.6.2 กรณีที่ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องสาเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชาระ
เงินค่าสมัคร ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อม
ทั้งส่งเอกสารมายังหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-1601262 หรือส่งทาง E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th)
พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัคร
บันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต
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5. การายงานตัวเข้าศึกษา
5.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ www.ssru.ac.th หรือ
www.admission.ssru.ac.th ระหว่ า งวั น ที่ 24 - 26 มิ ถุ น ายน 2563 รายละเอี ย ดตามก าหนดการของ
มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการรายงายตัว มอบตัว ฯลฯ ให้ดูประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5.2 การรายงานตัว – มอบตัวเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดรายงานมอบตัวเข้าศึกษา และชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน
2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ดูรายละเอียดประกาศภายหลัง)
5.3 หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวเข้าศึกษา
5.3.1 ใบระเบียนประวัตินักศึกษา และใบมอบตัวเข้าศึกษา ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่
www.reg.ssru.ac.th
5.3.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ถ่าย
สาเนาจานวน 3 ฉบับ ลงลายมือชื่อและรับรองสาเนาถูกต้อง
5.3.3 บัตรประจาตัวประชาชน ถ่ายสาเนา 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อและรับรองสาเนาถูกต้อง
5.3.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) ถ่ายสาเนา จานวน 3 ฉบับ ลงลายมือชื่อและ
รับรองสาเนาถูกต้อง
5.3.5 สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายสาเนา 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อและรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ค่าใช้จ่ายสาหรับนักศึกษา
6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า ประมาณ 13,050 บาท (รวมสื่อการเรียนการสอน)
6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา เหมาจ่ายภาคเรียนละ 8,000 – 16,000 บาท ชาระใน
วันมอบตัวเข้าศึกษา
6.3 ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอัตรา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,350 บาท
6.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคต้น และภาคปลาย
ภาคเรียนละ 15,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 7,500 บาท ชาระใน
วันมอบตัวเข้าศึกษา
7. การปฐมนิเทศและลงทะเบียน
7.1 สถานที่ปฐมนิเทศ ตามกาหนดวัน เวลา ที่ระบุประกาศของมหาวิทยาลัยภายหลัง
7.2 นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ผู้ที่ไม่มาปฐมนิเทศจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียน 1 ภาคเรียน
7.3 กาหนดลงทะเบียน นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา
09.00 น. ณ คณะ (ดูประกาศเพิ่มภายหลัง)
7.4 กาหนดลงทะเบียน นักศึกษาภาคพิเศษ ( เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา
17.00 น. ณ คณะ (ดูประกาศเพิ่มภายหลัง)
7.5 วันเปิดภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
7.6 วันเปิดภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
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8. การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ
8.1 กาหนดเปิด – ปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 : สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 : มกราคม – เมษายน
ภาคเรียนที่ 3 : พฤษภาคม – กรกฎาคม (ภาคฤดูร้อน)
8.2 วัน และเวลาเรียน
ก. ภาควันเสาร์ – อาทิตย์
วันเสาร์
เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันอาทิตย์
เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันจันทร์ – ศุกร์*
เวลา 17.00 – 20.30 น.
*กรณีตารางเรียนไม่สามารถจัดเวลาเรียน ในเสาร์ – วันอาทิตย์ และในภาคฤดูร้อน
ข. ภาควันธรรมดา
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 17.00 – 20.30 น.
วันเสาร์*
เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันอาทิตย์*
เวลา 08.30 – 20.30 น.
*กรณีตารางเรียนไม่สามารถจัดลงเวลาเรียน ในวันธรรมดา และในภาคฤดูร้อน
8.3 ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาประมาณ 14 -16 ภาคเรียนการศึกษา
9.ข้อกาหนดในการรับเข้าศึกษา
9.1 ผู้สมัครที่จะยื่นสมัครตามสาขาใดๆ โดยที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบ แต่มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ ที่จะไม่รับมอบตัวถ้าผู้สมัครสอบคัดเลือกได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย ที่ระบุไว้
ในการสมัคร
9.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น กรณีเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาการสมัคร ให้ส่ง Fax ใบ
สมัครมาที่เบอร์ 02-1601262 แจ้งยกเลิกการสมัคร จึงจะมีสิทธิ์ในการสมัครใหม่ หากไม่แจ้งยกเลิกการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครครั้งหลังเป็นโมฆะ
9.3 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัคร ได้เพียงหนึ่งประเภท อย่างใดอย่างหนึ่งในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ วันธรรมดา
เท่านั้น
9.4 ข้อมูลต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือเห็นสมควร โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
9.5 ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ชาระแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ผู้สมัครไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้น
9.6 ผู้สมัครที่ไม่นาบัตรประจาตัวมาแสดงในวันสอบ วันรายงานตัว และมอบตัวจะหมดสิทธิ์ในการเข้า
ศึกษา
9.7 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสาขา/แขนงวิชาที่ประกาศรับสมัครนั้นได้ ในกรณีผู้สมัคร หรือ
ผู้สอบได้มีจานวนไม่ครบ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่จะให้โอกาสนักศึกษาเลือกสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ
สมัครและมีจานวนไม่ครบชั้นเรียน
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9.8 ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก แต่หลักฐานการมอบตัวไม่ครบถ้วนในวันที่มอบตัว หรือไม่มารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
9.9 กรณีตรวจสอบทราบภายหลังว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติจะถือว่าบุคคลนั้นหมดสิทธิ์ในการเข้า
เป็นนักศึกษาในทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้
9.10 กรณีนักศึกษาติดธุรกิจธุระจาเป็นไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ ให้
ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานที่แสดงเหตุผลหรือความจาเป็นก่อนวันที่จะถึงกาหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผ่อนผัน
ให้ตามกรณีที่เหมาะสม ผู้สมัครที่มาติดต่อขอดาเนินการภายหลังกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
1. กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร. 0-2160-1380
โทร. 0-2160-1024-25, 0-2160-1260-61 Fax. 0-2160-1262
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-2160-1143 ต่อ 27
3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โทร. 034-964917, 063-1713427 (คุณศรีไพร ศรีพนมวรรณ)
4. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โทร. 02-1601182, 1183, 1558
จึงเรียนเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

(รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

