
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกต ิระดับปริญญาตรี ระบบโควตา 

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศกึษา 2564  
(รอบที่ 2 Quota) 

 
กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครทาง Internet ที่ http://admission.ssru.ac.th/ 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564 

การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ทั่วประเทศ (7-ELEVEN) 

1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564 

ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/ 5 มกราคม  - 1 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบ  
ที ่http://admission.ssru.ac.th/ 

23 เมษายน 2564 

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ดูรายละเอียดห้องสอบที่ 
http://admission.ssru.ac.th/) 

3 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ที่ http://admission.ssru.ac.th/ 10 พฤษภาคม 2564 

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระบบ TCAS) 
ที ่https://student.mytcas.com/ 

10 – 11 พฤษภาคม 2564 

สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 2) 
ที ่https://student.mytcas.com/ 

12 – 13 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที ่http://admission.ssru.ac.th/ 15 พฤษภาคม 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา  
ที ่http://admission.ssru.ac.th/ 

16 - 30 พฤษภาคม 2564 

รายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 2 มิถุนายน 2564 

การปฐมนิเทศ (รอประกาศมหาวิทยาลัย) 

ลงทะเบียนเรียน 12 กรกฎาคม 2564 

เปิดภาคเรียน 12 กรกฎาคม 2564 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ระบบโควตา ประเภทความสามารถ 
ทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2564  

(รอบที่ 2 Quota)  
................................................................. 

 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota) ตามรายละเอียดการคัดเลือก ดังนี้ 

 
1. หลักสูตร คณะ  สาขาวิชา ที่รับคัดเลือกและจ านวนรับเข้าศึกษา 

 

หลักสูตร      
                               รหัสวิชา 

คณะ /สาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ   
ระดับปรญิญาตรี  4  ปี   

1108 สังคมศึกษา 10 
1109 ภาษาไทย 10 
1110 ภาษาอังกฤษ 10 
1111 คณิตศาสตร ์ 10 
1112 การศึกษาปฐมวัย 10 
1113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 
1115 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 10 

รวมคณะครุศาสตร์ 70 
  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
2202 เทคโนโลยสีารสนเทศ 5 
2203 คหกรรมศาสตร์ 5 
2205 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 
2229 นิติวิทยาศาสตร ์ 5 
2244 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววทิยา) 5 
2245 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม) 5 
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 หลักสูตร      

                               รหัสวิชา 
คณะ /สาขาวิชา จ านวนรับ 

2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 
   - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 
   - นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 

5 

2246 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
   - เคมี 
   - คณิตศาสตร์ประยุกต ์
   - ฟิสิกส ์

5 

2250 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

5 

2251 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล 
(วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) 

5 

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต   
3477 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 

(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 
5 

3478 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 
(การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 

5 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 
  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ                     

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
2503 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 5 
2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 5 
2520 การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 5 
2525 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 10 
2529 เทคโนโลยไีฟฟา้ (เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม) 5 
2531 เทคโนโลยไีฟฟา้ (เทคโนโลยีพลงังาน) 5 
2538 เทคโนโลยีการจัดการ  

(การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร) 
5 

2539 เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ) 5 
2540 เทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ)์ 5 

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต   
2541 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

(การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 
5 

2542 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
(การออกแบบผลิตภัณฑ)์ 

5 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
2519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 65 
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 หลักสูตร      

                               รหัสวิชา 
คณะ /สาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
2401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
3401 ภาษาไทย 5 
3402 ภาษาอังกฤษ 5 
3403 ภาษาจนี 5 
3404 ภาษาญีปุ่่น 5 
3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5 
3480 การจัดการพัฒนาสังคมและวฒันธรรม  

(การจัดการพัฒนาสงัคม) 
5 

3481 การจัดการพัฒนาสังคมและวฒันธรรม  
(การจัดการทางวัฒนธรรม) 

5 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 
  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
6601 จิตรกรรม 10 
6606 การออกแบบนิเทศศิลป ์ 10 
6607 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 10 
6611 ดนตรี 10 
6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 10 
6616 ศิลปะการแสดง  

(ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 
10 

6615 การออกแบบผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์ 10 
รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 70 

  
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
ระดับปรญิญาตรี 4 ปี   

7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 10 
7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 10 
7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 16 
7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 10 

 7335  การจัดการทุนมนษุย์และองค์การ 5 
7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 10 
7336 บรหิารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 10 
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 หลักสูตร      

                               รหัสวิชา 
คณะ /สาขาวิชา จ านวนรับ 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต   
8302 บัญช ี 12 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
7338 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 10 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 93 
  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
7322 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 5 
7323 การจัดการคุณภาพ 5 

 7328 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 
7349 การจัดการอีสปอร์ต 5 
7350 นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 
7355 นวัตกรรมการจัดการ  

(นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ)  
(หลักสูตรสองภาษา) 

5 

7356 นวัตกรรมการจดัการ  
(นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) (หลักสตูรสองภาษา) 

5 

7357 นวัตกรรมการจัดการ  
(นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) (หลักสูตรสองภาษา) 

5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   
2901 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการตลาด 5 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 50 
  

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต   

ระดับปรญิญาตรี 5 ป ี   
2523 สถาปัตยกรรม 5 
2543 สถาปัตยกรรมภายใน 5 

รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 
  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ   

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
2230 พยาบาลศาสตร ์ 20 

รวมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 20 
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 หลักสูตร      

                               รหัสวิชา 
คณะ /สาขาวิชา จ านวนรับ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยกุต์

บัณฑิต 
  

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   
2236 เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 5 
2301 กัญชาเวชศาสตร ์ 5 
2302 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ 5 

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต   
ระดับปรญิญาตรี 6 ป ี   

2237 การแพทย์แผนจนี 5 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต   

2232 สาธารณสุขศาสตร ์ 5 
2239 สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 5 

รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 35 
  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
7321 การจัดการโลจิสติกล ์ 20 
7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 20 
7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 10 
7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ  

(การจัดการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ) 
20 

7344 การจัดการโลจิสติกล์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 
7351 การจัดการโลจิสติกล์ส าหรับธุรกิจออนไลน ์ 10 
รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 85 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   

3423 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั 10 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3449 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 12 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต   

3464 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 5 
3466 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)  5 
3479 รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 5 
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 หลักสูตร      

                               รหัสวิชา 
คณะ /สาขาวิชา จ านวนรับ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต   
3450 การบริหารงานต ารวจ 10 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
3440 นิติศาสตร ์ 10 
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 57 

  
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ   
3301 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 5 
3321 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์และการสื่อสารองค์กร) 10 
3322 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสือ่สารการตลาด) 10 
3328 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 12 
3329 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสือ่ดิจิทัล) 12 

รวมคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 49 
  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
2228 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 5 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 5 
  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 10 
3472 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ) 5 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 15 
  

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   
3442 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 16 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
3452 การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 5 
3475 การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม)  

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
5 

3476 การจัดการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง)  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

5 
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 หลักสูตร      

                               รหัสวิชา 
คณะ /สาขาวิชา จ านวนรับ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
7358 ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธรุกิจระหว่างประเทศ)  

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
5 

7359 ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล) 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

5 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ   
1201 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) 10 

รวมวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 51 
   
วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   

9303 ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 10 
รวมวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 10 

   
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   

7345  การจัดการโลจิสติกส ์ 10 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3469 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 5 
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 15 

  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุร ี

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี   

7346 การจัดการโลจิสติกส ์ 10 
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบรุี 10 

  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
7347  การจัดการโลจิสติกส ์ 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
3470 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 5 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 10 
รวมจ านวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 820 

หมายเหตุ  : 1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาทีศู่นย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก 
                   และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร 
       2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจ านวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ 
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 2. ข้อก าหนดในการสมัครระบบโควตา 

  2.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา และเลือก
สาขาวิชาที่จะศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากนักเรียนสมัครคัดเลือกเกินกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกตัดสิทธิ์
การคัดเลือก 

2.2 ผู้สมัครในหลักสูตรของระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและประเภทความสามารถ
พิเศษ จะต้องศึกษาข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านความรู้ คุณสมบัติเฉพาะ ขั้นตอนการสมัคร   
การสอบ ซึ่งจะระบุในส่วนต่อไป รวมทั้งศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร ระเบียบการ  อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนด้วย 

2.3 การสมัคร : ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของ
ตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัคร
สอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะ ถึงแม้จะประกาศผลการสอบไปแล้วก็ตาม และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน ค่าสมัคร
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แต่อย่างใด 

2.4 การสอบ : ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบโควตานี้จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และ
หรือสอบวิชาเฉพาะทาง (ตามที่หลักสูตรก าหนด) ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดสิทธิ์เป็นนักศึกษาระบบโควตา
ในการคัดเลือกครั้งนี ้

2.5 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านความรู้ หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใด
ข้อหนึ่ง และ/หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏว่า
เป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.6 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและรายงานตัว
ช าระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาพร้อมค่าแรกเข้าใน วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ตามก าหนดการมหาวิทยาลัย) 
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการคัดเลือกครั้งนี้ 
 
3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

3.1 ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
3.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย 
3.5 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
3.6 มีสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน 
3.7 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตา หรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ท าการสอบคัดเลือกส าหรับปีการศึกษา 2564 เว้นแต่จะแจ้งสละสิทธิ์ที่ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวเสียก่อน 
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 4. คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 

 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต - วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

- วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร  
- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา) 
- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ 
- นิติวิทยาศาสตร์ 

ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อย
กว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

 - การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 

 - การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
(การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 

ห ลั ก ก ารอ อก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะบ รรจุ ภั ณ ฑ์ , 
องค์ประกอบศิลป์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต - ก ารออกแบ บ ตกแต่ งภ าย ใน แล ะ
นิทรรศการ 

มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและทักษะวาดรูปเบื้องต้น 
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 

 - เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัย 

ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

 - คหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 - วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ    - ผู้ชาย วิ่งระยะกลาง 1000 เมตร ภายใน 4 นาที 
   - ผู้หญิง วิ่งระยะกลาง 800 เมตร ภายใน 4 นาที 
โดยจะจัดให้มีการสอบปฏิบัติในวันที่ สอบสัมภาษณ์ ผู้
เข้าสอบต้องเตรียมชุดพละมาด้วย 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการตลาด 

ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 - ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี 
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

สาธารณ สุ ขศาสตร
บัณฑิต 

- สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริม
สุขภาพ 

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็น
โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน อาทิ ตาบอดสี 
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 หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

- การบริหารงานต ารวจ ต้องมีอายุไม่เกินกว่า 21 ปี ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 
เซนติเมตร และผู้หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร 
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักบน
ร่างกาย ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา และไม่เป็นผู้พิการทาง
ร่างกาย 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 

- ศิลปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) 
- ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและ
ความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง มีทัศนะคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง       
  2. ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก 
หรือมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้           
    - มีทักษะพื้นฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความ
กล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวมบทบาท
เป็นตัวละครต่างๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน การ
พูดในที่สาธารณะ (public speaking) การเต้นบัลเลต์ 
แจ็สดานซ์ โมเดริน์ดานซ์ หรือการเต้นร่วมสมัย  
    - มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์
ไทย เช่น ร าแม่บทเล็ก การแสดง พื้นเมือง  ร าเดี่ยว ระบ า
แบบมาตรฐานหรือระบ าเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ      

     - มี ค วามคิ ด ส ร้ า งส รรค์  จิ น ตน าการ  มี ทั กษ ะ               
ด้ า น ศิ ล ป ะ ห รื อ ภ าษ า  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง                   
กั บ ศิ ล ป ะ ก า รแ ส ด ง  เ ช่ น  ก ารก ากั บ ก ารแ ส ด ง                           
การเขียนบท  การร้องเพลง  การเต้นร าประเภทต่าง ๆ 
สามารถสร้างสรรค์งาน ออกแบบเพื่อการแสดงได้  การ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการ
แต่งหน้า หรือสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็นองค์ประกอบ
ของการแสดงอ่ืนๆ ได้ หรือสามารถสร้างสรรค์บทเพ่ือการ
แสดงได้ และการจัดการแสดง เป็นต้น             

 - การออกแบบเครื่องแต่งกาย    1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย  
   2. ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย เช่น การวาดโครงหุ่นเปลือย  
การออกแบบเสื้อผ้า การใช้สีทางการออกแบบ การสร้าง
แพทเทิร์น และเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 

 - การออกแบบนิเทศศิลป์    1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์ 
   2. ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะด้านศิลปะ
และการออกแบบ เช่น การวาดเส้น  การใช้สี  และการจัด
องค์ประกอบศิลป์ 

 - การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์    1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
   2. ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะด้านศิลปะ
และการออกแบบ เช่น การจัดองค์ประกอบศิลป์  การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบ 
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 หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 

 - จิตรกรรม    1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชา
จิตรกรรม 
   2. ผู้สมัครมีพื้นฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม  
และองค์ประกอบศิลปะ 
   3. ผู้สมัครมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศลิปะ 
หรืองานศิลปะร่วมสมัย 

 - ดนตรี    1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี 
   2. ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  หรือขับร้องไทยได้  
   3. ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องสากลได ้
   4. ผู้สมัครมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเอง
ถนัด 

ครุศาสตรบัณฑิต - คณิตศาสตร์ ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดย
มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต - ธุรกิจการบิน 
- การจัดการท่องเที่ยว 
- การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการ
โรงแรม) 
- การจัดการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคารและ
การจัดเลี้ยง) 

เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 - การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ 

 - เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ 
 - มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้นมีมนุษย์
สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 
 - มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

 - ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.00 

บริหารธุรกิจบัณฑิต - ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ) 
- ธุรกิจดิจิทั ลระหว่างประเทศ (การ
จัดการธุรกิจดิจิทัล) 

เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 2.00 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ าหนักท่ีสัมพันธ์
กับส่ วนสู ง และมีหน่ วยกิต  กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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 5. คุณสมบัติด้านความรู้ 

  5.1 ประเภทความสามารถทางวิชาการ 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทความสามารถทางวิชาการ จะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดไว้  ดังนี้ 
  5.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้ 

    1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
เท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาค
เรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

  2. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน./ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

        3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ต้องเป็นผู้มีใจรักในงานด้าน
บริการ มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย์ สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก มีความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องฝึก
ปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 2,700 บาท ทุกภาคเรียนตลอดการศึกษา เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศกึษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่ 

5.2 ประเภทความสามารถพิเศษ 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดไว้  ดังนี้ 
5.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้ 

    1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น  ไม่
รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   2. เฉพาะความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น  ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ า
กว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   3. เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ต้องเป็นนักเรียนที่
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน./ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 
(GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.25 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ต้องเป็นผู้มีใจรักในงานด้าน
บริการมีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย์ สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก มีความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องฝึก
ปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 2,700 บาท ทุกภาคเรียนตลอดการศึกษา เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่ 
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      5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะด าเนินการสอบวิชาเฉพาะทาง (ผู้สมัครประเภท

ความสามารถพิเศษ)  สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการละคร) สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล) สาขาวิชาจิตรกรรม  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  และสถาปัตยกรรม ในวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564           
เวลา 08.30 น. ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการสอบวิชาเฉพาะทาง ดังนี้  

สาขาวิชา 
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

ทักษะที่สอบ สิ่งท่ีต้องเตรียมในการทดสอบ 
ดนตรี (ถนัดดนตรี
สากล) 

- ทักษะด้านการฟัง (จังหวะ , 
ขั้นคู่เสียง , บันไดเสียง , คอร์ด) 
- Sight Reading 
- การสอบอ่านโน้ต 
  พื้นฐาน 
- ปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับ
ร้องสากล 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดนตรีและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคเรียน คา่เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.25     
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตที่ก าหนดให้ 
- ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้องเพลงที่ถนัด 1 เพลง                   
- ผู้ เข้ าสอบที่ ใช้  backing track ให้บันทึ กลงแผ่น  CD 
audio ห้ามโหลดจากโทรศัพท์มือถือ 
  (ผู้ เข้าสอบต้องน าเครื่องดนตรีที่จะสอบมาเองยกเว้น
เปียโน กลอง แอมป์ กีต้าร์ และแอมป์เบส) 

ดนตรี (ถนัดดนตรีไทย) - บทเพลงที่ถนัด 
- ทดสอบความสามารถทาง
จังหวะในดนตรีไทย 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดนตรีและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคเรียน คา่เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.25     
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตที่ก าหนดให้ 
- ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้องเพลงที่ถนัด 1 (น าเครื่อง
ดนตรีที่สามารถน ามาเองได้ เครื่องดนตรีหลัก ทางสาขา 
วิชาฯ มีเตรียมไว้ให้) 

ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง 
(นาฏศิลป์ไทย) 

- ทักษะนาฏศิลป์ไทย 
- ร าแม่บทเล็ก 
- ระบ ามาตรฐาน 
- ระบ าแบบเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ  
- การแสดงพ้ืนเมือง 
- ร าเดี่ยว 
- ร าคู่ 

-  แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะการแสดงและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคเรียน คา่เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.25     
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   



- 15 - 
 

สาขาวิชา 
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

ทักษะที่สอบ สิ่งท่ีต้องเตรียมในการทดสอบ 
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
-  ร าแม่บทเล็ก และเตรียมการแสดงนาฏศิลป์ท่ีถนัด ความ
ยาวประมาณ 5 นาที โดยเตรียมผ้าโจงกระเบน ซีดีเพลง
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงอ่ืนๆ มาให้พร้อม 

ศิลปะการแสดง  
(ศิลปะการละครและ
ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
สร้างสรรค์) 

-  การแสดงละคร 
- การขับร้อง 
- การเต้น 
- การออกแบบเพื่อการแสดง 
- การเขียนบทละคร 
 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงาน
ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะการแสดงและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคเรียน คา่เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.25     
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ) 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- ทดสอบทักษะด้านศิลปะการละครตามโจทย์ที่ก าหนด 
- เตรียมการแสดงใดๆ ที่ถนัด ประมาณ 5 นาที โดยเตรียม
เครื่องแต่งกาย ซีดีเพลง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง
อื่นๆ มาให้พร้อม 

การออกแบบเครื่อง 
แต่งกาย 
 

- ทักษะพื้นฐานการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย เช่น การวาด
โครงหุ่นแฟช่ัน การออกแบบ
เสื้ อ ผ้ า  ก า ร ใ ช้ สี ท า ง ก า ร
ออกแบบ การสร้างแพทเทิร์น
และการตัดเย็บเสื้อผ้า 
- ความคิดสร้างสรรค์  

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคเรียน คา่เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.25     
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ  ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด  สีที่ตน
ถนัดพร้อมอุปกรณ์ในการใช้สี  

การออกแบ บนิ เท ศ
ศิลป ์

-  การวาดเส้น 
- การออกแบบ 
 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน(Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคเรียน คา่เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.25     
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
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สาขาวิชา 
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

ทักษะที่สอบ สิ่งท่ีต้องเตรียมในการทดสอบ 
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ ดินสอ EE ยางลบ กระดานรอง
เขียน และอุปกรณ์อื่นๆ   

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์สร้างสรรค ์

-  การวาด เส้น เพื่ อ งานการ
ออกแบบ 
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน(Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 
ภาคเรียน คา่เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.25    
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ดา้นสาขาวิชาทีเ่ลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลทีไ่ด้รับ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรยีน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
-  อุปกรณ์ ในการวาดภาพ  ดินสอ EE, สีส าหรับการ
สร้ างส รรค์  ก ระด าน รองเขี ยน  และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ 
ประกอบการสร้างสรรค์ 

จิตรกรรม -  การวาดเส้นจิตรกรรม 
-  การจัดองค์ประกอบศิลป์ 

-  แฟ้มผลงานของนักเรียน(Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจิตรกรรมและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 
ภาคเรียน คา่เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.25     
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- อุปกรณ์ ในการวาดภาพ  ดินสอ EE,  สีส าหรับการ
สร้ างส รรค์ , ก ระด านรองเขี ยน  และอุป กรณ์ อื่ น ๆ  
ประกอบการสร้างสรรค์ 

สถาปัตยกรรม 
 

- ค วาม รู้ ท างด้ านศิ ลป ะทั้ ง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ 

- กระดานรองวาดรูป 
- กระดาษ 100 ปอด์นแบบเรียบ ขนาด A2 
- สีและอุปกรณ์การวาดเขียน  
- อุปกรณ์เครื่องเขียน  

สถาปัตยกรรมภายใน - ค วาม รู้ ท างด้ านศิ ลป ะทั้ ง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ 

- กระดานรองวาดรูป 
- กระดาษ 100 ปอด์นแบบเรียบ ขนาด A2 
- สีและอุปกรณ์การวาดเขียน  
- อุปกรณ์เครื่องเขียน  
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 5.3 คุณสมบัติเฉพาะด้าน 

5.3.1 ความสามารถพิเศษด้านดนตรี 
     5.3.1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาดนตรี มีทัศนคติที่ดีต่องานดนตรี              

                   5.3.1.2 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด                   
                   5.3.1.3 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกท่ีเลือก ดังนี้                
                      - ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยได้          
                      - ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องเพลงสากลได้       

     5.3.2 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย และศิลปะการละคร 
       5.3.2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีทัศนะคติที่ดีต่อ

งานศิลปะการแสดง 
           5.3.2.2 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก หรือมีความสามารถด้านใดด้าน

หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          - มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ 

หรือสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน การพูดในที่สาธารณะ (public speaking) 
การเต้นบัลเลต์ แจ็สดานซ์ โมเดริน์ดานซ์ หรือการเต้นร่วมสมัย 
            - มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น ร าแม่บทเล็ก การแสดง
พ้ืนเมือง  ร าเดี่ยว ระบ าแบบมาตรฐานหรือระบ าเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ  
            - มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มีทักษะด้านศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์
งาน ออกแบบเพ่ือการแสดงได้ อาทิ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหน้า หรือ
สามารถ สร้างสรรค์งานอันเป็นองค์ประกอบของการแสดงอ่ืนๆ ได้ หรือสามารถสร้างสรรค์บทเพ่ือการแสดงได้  
และการจัดการแสดง เป็นต้น                      

     5.3.3 ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 
               5.3.3.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มี
ทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะ 
           5.3.3.2 ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะทางด้านศิลปะ เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม การ
จัดองค์ประกอบศิลป์ หรือการออกแบบ 
   5.3.3.3 มีพ้ืนฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม และองค์ประกอบของศิลปะ 
   5.3.3.4 มีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ หรืองานศิลปกรรมร่วมสมัย 
       5.3.4 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
                 5.3.4.1 มีความสามารถทางการกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

            1. วอลเลย์บอล (ชาย – หญิง) 
2. บาสเกตบอล (ชาย) 
3. ฟุตซอล (ชาย – หญิง) 
4. ว่ายน้ า (ชาย – หญิง) 
5. ยูยิตสู/ยูโด (ชาย – หญิง) 
6. ฟุตบอล (หญิง) 
7. หมากฮอส (ชาย – หญิง) 
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 คุณสมบัติของผู้สมัครความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดังนี้ 

   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / 
ปวช.) 
      2. เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือเยาวชนทีมชาติไทย หรือนักเรียนไทย หรือนักเรียนอาเซียน หรือ
เยาวชนแห่งชาติ หรือ 

   3. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ หรือ 
   4. เป็นนักกีฬาตัวแทนสโมสรหรือตัวแทนจังหวัด เคยเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬา

สมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   5. เป็นนักกีฬาที่มีผลงานทางด้านกีฬาชนิดต่างๆ นอกจากรายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  กีฬา

เยาวชนแห่งชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ (โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ือการคัดเลือก) 
 

   5.3.5 ความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม 
คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านนักเรียนดีเด่น และกิจกรรมดีเด่น ดังนี้ 
1. เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในด้านกิจกรรม พฤติกรรม ซึ่งเป็น

ที่ยอมรับและได้รับการเชิดชูในระดับจังหวัด หรือหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เป็นผู้เคยได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในด้านที่เก่ียวข้อง 
4. มีผลการเรียนสะสม 2.50 เป็นอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม โดยได้รับการยืนยันจากสถานศึกษา 

หมายเหตุ     1) คุณสมบัติของผู้สมัครความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ในข้อ 2,3,4,5 จะมีคุณสมบัติในข้อใด
ข้อหนึ่งก็ได้ 
                 2) นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ และเลือกสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย และศิลปะการละคร) ดนตรี และจิตรกรรม  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะทาง หน้า 14 - 16 
                 3) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  การออกแบบนิเทศศิลป์  การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะทาง  หน้า 15 - 16 
  4) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะทาง หน้า 16 

   5) นักกีฬาจะต้องมีผลการเรียน คือ เกรดเฉลี่ยต่อปีการศึกษาจะต้องได้ไม่ต่ ากว่า 2.00 (กรณีเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต ของภาคการศึกษาแรก) 
  6) นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การงด
รับสมัครคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 
  7) นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านนักเรียนดีเด่นและกิจกรรมดีเด่นขอสงวน
สิทธิ์การงดรับสมัครคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมทุกสาขาวิชา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุ ทรสงครามทุกสาขาวิชา          
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 
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6. วิธีการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ระบบโควตา ประเภท
ความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 
2564 (รอบที่ 2 Quota) แล้วจึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่าน
กระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน  

 อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)  ดังนี้  

  1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 
สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามี
สิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง  

  2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ท่ีจะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียด
ในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับพิจารณาผู้สมัครต้องท าหนังสือ
แจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  –  20 เมษายน พ.ศ. 
2564 ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา อาคารส านักงาน
อธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  เพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร 
 
7. การรับสมัครสอบคัดเลือก 

7.1 ก าหนดการ 
      7.1.1 รับสมัครคัดเลือกในระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและประเภท

ความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน พ.ศ. 
2564 สามารถสมัคร Online ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้องเข้าระบบไป
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th) 

          7.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 23 เมษายน 
พ.ศ. 2564 ทางอินเตอร์เน็ตที ่http://admission.ssru.ac.th/ 

 7.1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่  8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทางอินเตอร์เน็ตที ่http://admission.ssru.ac.th/ 

 7.1.4 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา Clearing House (ระบบ TCAS) ที่
เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th ในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (กรณีที่ไม่ได้ท าการ
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา) 
         7.1.5 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อและผลการคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตที ่http://admission.ssru.ac.th/ 

          7.1.6 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่  
http://admission.ssru.ac.th/ ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามก าหนดการ
ของมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวให้ดูประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  
 

https://student.mytcas.com/th%20ในวันที่%2010%20-%2011%20พฤษภาคม%20พ.ศ
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 7.2 เงื่อนไขในการสมัคร 

   7.2.1 ผู้สมัครระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ 
เลือกสมัครได้ 1 ประเภท และ 1 สาขาวิชา เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประเภทความสามารถที่
เลือก ยกเว้น ผู้เลือกสมัครความสามารถพิเศษ ให้ระบุ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เลือก เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตซอล ว่ายน้ า ยูยิตสู/ยูโด ฟุตบอล และหมากฮอส เป็นต้น 

  7.2.2 การเลือกคณะและหลักสูตร ผู้สมัครไม่ว่าระบบโควตาประเภทใดๆ มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 
หลักสูตร ของคณะ/วิทยาลัยเดียว และในระบบโควตาประเภทเดียวเท่านั้น 
 

7.3 วิธีการสมัคร 
  7.3.1 สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

     7.3.1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้องเข้าไป
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/th) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ท าการ
ลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

 7.3.1.2 เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับ
บัตรประชาชนของผู้สมัคร 
         7.3.1.3 เลือกที่เมนู สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 
2564 (รอบท่ี 2 Quota) คลิกที่เมนู “สมัคร” 
  7.3.1.4 ศึกษารายละเอียด ประกาศและระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนท าการสมัครศึกษา
รายละเอียดต่างๆ แล้วเมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพ่ือกรอกใบสมัคร 
  7.3.1.5 ให้ผู้สมัครท าการ คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้สมัคร
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกเพ่ือยืนยันข้อมูลใบสมัคร 
หน้าจอจะปรากฏเมนู“พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปช าระเงิน” 
  7.3.1.6 การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณีที่ยังไม่ช าระเงินค่าสมัคร ต้องส าเนาเอกสารใบ
สมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซ็นชื่อก ากับ” พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่งทาง E-mail 
(Chontiya.le@ssru.ac.th)” และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นส าคัญ  
    7.3.1.7 การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณีที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องส าเนาเอกสารการ
สมัครและใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร
แ ล ะ เซ็ น ชื่ อ ก า กั บ ” พ ร้ อ ม แ น บ ไฟ ล์ ใบ ส มั ค ร แ ล ะ ใบ เส ร็ จ ช า ร ะ เงิ น ค่ า ส มั ค ร ส่ งท า ง  E-mail 
(Chontiya.le@ssru.ac.th) หลังจากส่งเอกสารภายใน  2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบ
อินเตอร์เน็ต 

        7.3.1.8 ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) หนังสือรับรองผลการเรียน 
(เอกสารหมายเลข 2) แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3) หลังจากกรอกใบ
สมัคร (กรณีที่ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารนี้โดยไม่ได้แก้ไขผ่านเว็บไซต์การสมัครของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซต์ครั้งล่าสุดเท่านั้น) 
                    7.3.1.9 หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข 2) น าเสนออาจารย์ใหญ่/ผู้อ านวยการเซ็น
รับรองผลการเรียน และประทับตราสถานศึกษา และน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์การสอบ
คัดเลือก 
 
 

https://student.mytcas.com/th)%20กรณี
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           7.3.1.10 แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3) ให้ผู้สมัคร

น าไปช าระเงินค่าสมัคร 350 บาท เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช าระเงินค่าสมัคร 550 บาท และ
ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ (7-ELEVEN)       ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 
20 เมษายน พ.ศ. 2564 

 7.3.1.11 กรณีผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อ-นามสกุล ติดต่อที่ 021601380 ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

 
8. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร    

ให้นักเรียนน ามาในวันสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะทาง 
 8.1 ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) ที่กรอกข้อความถูกต้อง และครบถ้วนบริบูรณ์  

8.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนติดบนใบสมัครที่พิมพ์
แล้ว (เอกสารหมายเลข 1) 
 8.3 หนังสือรับรองผู้สมัคร (ให้ใช้ตามเอกสารหมายเลข 2) ออกโดยโรงเรียนที่มีผู้อ านวยการหรือผู้แทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตรา โรงเรียน โดยให้การรับรองตามแบบฟอร์ม  ดังนี้ 

- เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนจริง 
  - ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามคุณสมบัติทางความรู้ที่หลักสูตรที่ต้องการ

สมัครก าหนดไว้ 
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 5 ภาคการศึกษา 
- อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

        8.4 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่โรงเรียนเซ็นรับรองส าเนา (ใบ รบ.5 ภาคการศึกษา) 
          8.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ผู้สมัครที่อายุต่ ากว่า 15 ปี 
ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนแทนบัตรประจ าตัวประชาชน 

8.6 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
8.7 แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ช าระเงินแล้ว (เอกสารหมายเลข 3) ต้นฉบับ

ส่วนที่เขียนไว้ว่า “ส าหรับนักศึกษาฯ” และส าเนาใบเสร็จการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  
8.8 เอกสารเพ่ิมเติมตามที่หลักสูตรหรือโควตาก าหนด เช่น แฟ้มสะสมงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรฯลฯ 

ให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะทางด้วย  
 
9. การสอบคัดเลือก 
  9.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยที่ http://admission.ssru.ac.th/ 
 9.2 ก าหนดการคัดเลือกสอบเฉพาะทาง/สัมภาษณ์ประเภทความสามารถทางวิชาการและประเภท
ความสามารถพิเศษ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. 
 
10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 10.1 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านคัด เลือกทางเว็บ ไซต์มหาวิทยาลัยที่ 
http://admission.ssru.ac.th/ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผู้สมัครเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing-
house ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th 
   10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ในระบบกลาง (TCAS) ตามวันเวลาที่
ก าหนด ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th 



- 22 - 
 11. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house (วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

  11.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย  (ทปอ .) เพ่ือประกาศให้ผู้ ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ในระบบ  Clearing-house ทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com/th และตั ดสิ ทธิ์ ในการสมั ครเข้ ารับการคัด เลื อกบุ คคลเข้ าศึ กษ าใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS)  
  11.2 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ด าเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนได้รับการ
คัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) ก าหนด หากไม่
ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ในรอบนั้น  
   11.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าระบบเพ่ือ
เลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น (สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ได้รวม 
3 ครั้ง) ซึ่งระบบจะถือว่าผู้ทีเ่ขา้มายืนยันสิทธิ์ในระบบเป็นผู้ใช้สิทธิ์ 
 
12. การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงท่ี 2 (วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
   12.1. การสละสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบภายในช่วงเวลาที่
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว และประสงค์ไม่ขอเขา้ศึกษาในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว 
  - ให้แจ้งขอสละสิทธิ์ในระบบ TCAS เท่านั้น ที่เว็บไซต์https://student.mytcas.com/th 
ผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ้งสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา หรือท าจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้ งมาที่ ทปอ.    
(ท่ีประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย) จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได ้
  - เมื่อได้ด าเนินการสละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะคืนสิทธิ์ให้อัตโนมัติ สามารถสมัครรอบถัดไป
ได้ ซึ่งจะขอยกเลิกการสละสิทธิ์ในภายหลังเพื่อขอกลับเข้าศึกษาในสาขาที่ได้สละสิทธิ์ไปแล้วไม่ได้ 
 12.2 การสละสิทธิ์ในระบบก าหนดให้ท าได้เพียง 1 ครั้ง ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละรอบ 
เพ่ือสมัครในรอบถัดไปได ้หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและคัดเลือกในรอบถัดไปได้ 
 
 
13. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที ่http://admission.ssru.ac.th/ 
  
14. การรายงานตัว  
  ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษ า ด าว น์ โห ล ด เอ ก ส า รก า ร ร าย ง าน ตั ว แ ล ะ บั น ทึ ก ป ร ะ วั ติ นั ก ศึ ก ษ าที่ 
http://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (น ามาในวันรายงานตัวไม่ต้อง
ติดรูปถ่าย) โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้ 
  14.1 ใบรายงานตัว และ ใบประวัตินักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

14.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับส าเนา 2 ใบ)  
14.3 เอกสารวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว (ตัวจริงและฉบับส าเนา 3 ใบ)  
14.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับส าเนา 1 ใบ)  
14.5 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จ านวน 3 ใบ (กรณีท่ีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา) 

    14.6 มหาวิทยาลัยก าหนดรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ศึกษา จ านวน 13,250 บาท และค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 
2564  เวลา 09.00 - 15.30 น. (ดูรายละเอียดประกาศก าหนดการและค่าธรรมเนียมภายหลัง) 
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15. การเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทุกคน มหาวิทยาลัยถือเป็นนโยบายที่จะให้นักศึกษา
มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลิกภาพ ความมีวินัย และ
คุณธรรมจริยธรรม จะต้องเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ  หากไม่
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน หรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าว ตามกิจกรรม
และปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 
 2. นักศึกษาจะต้องผ่านการศึกษา ฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม ตามกิจกรรมและปฏิทินที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และน าไปลงทะเบียนในวิชาเลือกเสรีได้ 
 
16. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

16.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

16.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้าระบบ TCAS เพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house 
16.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
16.4 ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลั ย หากไม่ปฏิบัติตาม

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 
 16.5 หากตรวจสอบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 
1/2564 ทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้
ทีฝ่่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0-2160-1261, 0-2160-1380 กองบริการการศึกษาโทร. 0-2160-
1260-61, 0-2160-1024-25  โทรสาร. 0-2160-1262  ในวัน เวลาราชการ     
 

17. ติดต่อสอบถามรายละเอียด :  
17.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา  เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง

นอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 0-2160-1380, 0-2160-1260 และ    
0-2160-1024-25  โทรสาร. 0-2160-1262  ในวันเวลาราชการ ตั้งแตเ่วลา 08.30 - 16.00 น. 
 17.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

- คณะครุศาสตร์ 02-1601062 ต่อ 110 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี02-1601143 ต่อ 13  
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 - 26  
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103 - 105  
- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495  
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183  
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561  
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000   
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 17.3 วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964-917, 087-6625744, 091-5015357 
- วิทยาลัยนานาชาติ 034-964949 ต่อ 101 หรือ 082-5601365  
- วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 034-964918  

17.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903, 034-773-905, 063-2165585  

17.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556, 080-0059265    
17.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 087-0537372 
17.7 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 095-6591784, 077-813308 ต่อ 0    
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ   ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

                   (รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์) 
                     รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน                         

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


