
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รับตรงอิสระ  (รอบ 5)      เพิ่ม

เติม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  โดยวิธีรับตรงท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รับตรงอิสระ (รอบ 5) เพิ่มเติม ประจําปการศึกษา  2561  โดยวิธีรับ

ตรงท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ระหวางวันท่ี 19-24  กรกฎาคม  2561   รายละเอียดดังนี ้   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

     (2401) สาขาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ   จํานวน  40  คน
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

      (3465) แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ     จํานวน  30   คน

     (3450) สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ   จํานวน  50  คน
 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร  (สท.บ.)  

     (3456) แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร      จํานวน  30  คน

     (3457) แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     จํานวน  30   คน

ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)                 

     (3449) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   จํานวน  50  คน 

ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)

     (3449) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ    จํานวน   10   คน
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คุณสบัติของผูสมัคร
 1.1 คุณสมบัติทั่วไป
                       1.1 ไมเปนพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

                       1.2 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
                       1.3 เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการ

ศึกษา
                       1.4 มีความประพฤติเรียบรอย

                       1.5 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย
                       1.6 มีสัญชาติไทย และมีอายุเกิน 15 ป ตองมีบัตรประจําตัวประชาชน

                       1.7 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
                       1.8 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หรือเทียบเทามาแลว สามารถนําผลการเรียนที่เคยศึกษามาแลวในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) หรือเทียบเทามาแลวสามารถนําผลการเรียนที่เคยศึกษามาแลวในระดับปริญญาตรี หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มายื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา ท้ังนี้ ตองอยูภายใตขอกําหนดตาม

หลักสูตรของสาขาวิชา และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตร ีพ.ศ. 2558   

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ

1.2.1 สมัครสาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ ตองจบแผนการเรียนวิทยาศาสตร

คณิตศาสตรหรือ แผนการเรียนศิลป-คํานวณ

      1.2.2 สมัครสาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ ตองอายุไมเกิน 21 ป ผูชายสวนสูงไมนอยกวา

165 ซม. ผูหญิงสวนสูงไมนอยกวา 160 ซม. ไมผานการทําศัลยกรรมบนใบหนา ไมมีรอยสักบนรางกาย และ

ไมมีสายตาผิดปกติ

      1.2.3 สมัครสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ รักงานดานบริการ บุคลิกภาพดี กระ

ตือรีอรน มีมนุษยสัมพันธ กลาแสดงออก ความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
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2. การสมัครคัดเลือก                  
 

     2.1 กําหนดการ             
                       2.1.1 รับสมัคร ระหวางวันท่ี 19 - 24 กรกฎาคม 2561  

                       2.1.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 (เวลา 16.00 น.)
                       2.1.3 สอบสัมภาษณท่ี อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตรฯ  วันที ่25 กรกฎาคม 2561 

                       2.1.4 ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 (หลังเวลา 16.00 น.)
                       2.1.5 ผูผานการคัดเลือกดําเนินการบันทึกประวัตินักศึกษาในระบบ Internet

ท่ี www.reg.ssru.ac.th  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561  ซึ่งนักศึกษาตองกรอกขอมูลประวัติใหครบถวนในระบบ

Internet ของมหาวิทยาลัย และ Print-out  พรอมแนบเอกสารการมอบตัว
                       2.1.6 รายงานตัวพรอมถายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ชําระเงินคาธรรมเนียมแรกเขา

13,050 บาท  คาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคเรียน ประมาณ 14,000 บาท  คาธรรมเนียมพิเศษการฝก

ประสบการณวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ จํานวน 2,700 บาท     

 วันท่ี  1 สิงหาคม  2561 เวลา  09.00 - 16.00 น.  (ที่กองบริการการศึกษา ตึกสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 3) 
                       2.1.7 ปฐมนิเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย               

                       2.1.8 ผูท่ีไมมารายงานตัวตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษา

2.2 คาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน   300  บาท                            
          2.3 วิธีการสมัคร (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตางๆ ดวยตนเองอยางละเอียดเพื่อประโยชนของ
ผูสมัครเอง)

                       2.3.1 สมัครดวยตนเองที่ฝายบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 35  คณะมนุษยศาสตรฯ เวลา
09.00 - 16.00 น. วันจันทร-วันศุกร  (เวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชยของวันนักขัตฤกษที่ราชการ
ประกาศหยุด)

                       2.3.2 กรอกขอมูลบนใบสมัครใหถูกตองสมบูรณ
                       2.3.3 เตรียมหลักฐานการสมัครสอบใหครบถวน
                       2.3.4 ผูท่ีมาสมัครตองแตงกายใหสุภาพ หามสวมรองเทาแตะ

           2.4 เอกสารหลักฐานการสมัคร 
                       2.4.1 รูปถาย 1 นิ้ว 3 รูป 

                       2.4.2 สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ                                                      
                       2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 

                       2.4.4 สําเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเทา 1 ฉบับ

                       2.4.5 สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี)  1 ฉบับ    
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3. เอกสารประกอบการมอบตัว
                       3.1 นําใบระเบียนประวัตินักศึกษาและใบมอบตัวเขาศึกษาที่พิมพจาก Internet  นํามาในวัน

มอบตัวเปนนักศึกษา
                       3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนาและเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 3 ฉบับ

                       3.3 สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนาและเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 3 ฉบับ 
                       3.4 วุฒกิารศกึษา ใบแสดงผลการเรยีนฉบับจรงิ พรอมสําเนาและเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอง 3

ฉบบั
                       3.5 สําเนาหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ-ช่ือสกุล พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 3 ฉบับ  (ถามี)

                       3.6 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหถายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษาในวันมอบตัว

นักศึกษาจะตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจัดจําหนาย

ชุดนักศึกษาและเครื่องหมายครบถวน

4. สถานที่รับสมัคร สมัครดวยตนเอง ที่ฝายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 35

5. กรณีสมัครเรียนในสาขาวิชาที่ศูนยการศึกษา ใหสมัครดวยตนเองท่ีศูนยการศึกษานั้น
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีฝายบริการการศึกษา   เบอร 02-160-1282, และ 1286  

ศูนยการศึกษาอุดรธานี  042-129-556              ศูนยการศึกษาระนอง  077-813-307-8

หมายเหตุ หากผูสมัครขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในระเบียบการคัดเลือกฯ ประจําปการศึกษา 2561

อยางใดอยางหน่ึง หรือฝาฝนระเบียบการรับสมัครคัดเลือกดังกลาว หรือขอความไมเปนความจริง   ผูสมัครตอง

ยินยอมใหตัดสิทธ์ิเก่ียวกับการเขาศึกษาหรือสิทธิ์ท่ีไดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ

ไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ  ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวน

สิทธ์ิไมเปดสอน ในกรณีมีจํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกไมเปนไปตามแผนรับ

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  (รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)
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