
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปฏิทินการรับสมคัรคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ภาคปกติ ระดับปรญิญาตร ีโครงการทุนเพชรสุนนัทา 

ประจ าปีการศกึษา 2564 (รอบที่ 2 Quota) 
     

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครทาง Internet ท่ี 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 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบ  
ท่ี http://admission.ssru.ac.th/ 

23 เมษายน 2564 

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

3 พฤษภาคม 2564 

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

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

10 – 11 พฤษภาคม 2564 

สละสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 2) 
ที่ https://student.mytcas.com/ 

12 – 13 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ท่ี http://admission.ssru.ac.th/ 15 พฤษภาคม 2564 

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

16 - 30 พฤษภาคม 2564 

รายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและท าสัญญาโครงการทุน
เพชรสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2564 

2 มิถุนายน 2564 

การปฐมนิเทศ (รอประกาศมหาวิทยาลัย) 

ลงทะเบียนเรียน 12 กรกฎาคม 2564 

เปิดภาคเรียน 12 กรกฎาคม 2564 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  การรบัสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  โครงการทุนเพชรสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota) 
.............................................. 

  

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จ านวน 30 ทุน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล
การศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ
ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
   1.2  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6  (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือก เข้า
โครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรีสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์)    
  1.3  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  1.4  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  1.5  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี 
  1.6  เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบ
หลักสูตร 
  1.7 เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบ
แล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิคัดช่ือออกจากการสอบคัดเลือก 
  1.8 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
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2. คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต - ภาษาอังกฤษ 

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   - เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 
2.00 

 - ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 

   - เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ 
   - มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย์
สัมพันธ์และกล้าแสดงออก 
   - มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

2. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- ศิลปะการแสดง  
(นาฏศิลป์ไทย) 

   1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีทัศนะคติที่ ดีต่องาน
ศิลปะการแสดง       
   2. ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่
เลือก หรือมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี ้          
    - มีทักษะพื้นฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มี
ความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวม
บทบาทเป็นตัวละครต่างๆ ได ้รวมถึงการร้องเพลง เล่า
นิทาน การพูดในที่สาธารณะ (public speaking) การ
เต้นบัลเลต์ แจ็สดานซ์ โมเดริน์ดานซ์ หรือการเต้นร่วม
สมัย  
    - มีความรู้  ความสามารถและทั กษะในด้ าน
นาฏศิลป์ไทย เช่น ร าแม่บทเล็ก การแสดง พื้นเมือง  
ร าเดี่ยว ระบ าแบบมาตรฐานหรือระบ าเบ็ดเตล็ดชุด
ต่างๆ               
    - มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มีทักษะด้าน
ศิ ล ป ะห รื อ ภ าษ า  แ ล ะทั ก ษ ะ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
ศิลปะการแสดง เช่น การก ากับการแสดง  การเขียน
บท การร้องเพลง การเต้นร าประเภทต่าง ๆ สามารถ
สร้างสรรค์งาน ออกแบบ เพื่ อการแสดงได้  การ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการ
แต่งหน้ า หรือสามารถ สร้ างสรร ค์งานอัน เป็ น
องค์ประกอบของการแสดงอื่นๆ  ได้ หรือสามารถ
สร้างสรรค์บทเพื่อการแสดงได้ และการจัดการแสดง 
เป็นต้น             

- ศิลปะการแสดง 
(ศิลปะการละครและ
ความเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์) 

 - การออกแบบเครื่อง
แต่งกาย 

   - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ ตั้ งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
   - ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้าน
การออกแบบเครื่องแต่งกาย เช่น การวาดโครงหุ่น
เปลือย  การออกแบบเสื้ อผ้ า  การใช้สีทางการ
ออกแบบ การสร้างแพทเทิร์น และเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ 

 - การออกแบบนิ เทศ
ศิลป์ 

   - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ ตั้ งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
   - ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะด้าน
ศิลปะและการออกแบบ เช่น การวาดเส้น การใช้สี 
และการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 - ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

   - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ ตั้ งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
   - ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะด้าน
ศิลปะและการออกแบบ เช่น การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบ 

 - จิตรกรรม    - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ ตั้ งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา
สาขาวิชาจิตรกรรม 
   - ผู้สมัครมีพื้นฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม  
และองค์ประกอบศิลปะ 
   - ผู้สมัครมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ศิลปะ หรืองานศิลปะร่วมสมัย 

 - ดนตรี    - ผู้สมัครต้องเป็นผู้ ตั้ งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา
สาขาวิชาดนตรี 
   - ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  หรือขับร้องไทยได้  
   - ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องสากลได้ 
   - ผู้สมัครมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่
ตนเองถนัด 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต - วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
นวัตกรรม 

   - ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย และ
มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อย
กว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

 - จุ ล ชี ว วิ ท ย า
อุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ 

 - ชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม 
(ชีววิทยา) 

 - การออกแบบกราฟิก
และมัลติมีเดีย 

   - ผู้สมัครต้องส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
และมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบกราฟิกและ
มั ล ติ มี เดี ย  ค วาม รู้ พื้ น ฐาน ด้ าน ศิ ล ป ะก าร จั ด
องค์ประกอบศิลป์ 
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ 

4. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

- การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 สาย
ส ามั ญ  แล ะมี ห น่ วยกิ ต กลุ่ ม ส าระก าร เรี ยน รู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 
3. รายละเอียดใน Portfolio ท่ีผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดท่ีต้องเตรียมใน Portfolio 
1. คณะครุศาสตร์  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. คณะวิทยาการจัดการ 
6. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
7. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
8. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
9. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
10. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
11. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิชา 

1. แฟ้มสะสมผลงาน 
2. มีค่าเฉลี่ย GPAX ตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป 
3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose  
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
4. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP  TU-GET   
เป็นต้น (ถ้ามมีาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร เป็นต้น 
6. สอบสัมภาษณ์ 

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) 1. แฟ้มสะสมผลงาน (เน้นน าเสนอผลงานที่ เกี่ยวข้อง กับ
สาขาวิชาที่เลือกเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
2. บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัวสมัครสอบ    
3. ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม (GPA) 4 
ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPAX ตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป   
5. หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ ด้าน
สาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
6. ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
7. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ)    
8. สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติเฉพาะสาขา 
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 4. สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดให้ผู้สมัครขอทุนการศึกษาเลือกสาขาวิชาที่มีความ
ถนัดและสนใจในหลักสูตรต่างๆ จ านวน 32 ทุน ดังต่อไปนี้ 
หลักสูตร 
                            รหัสวิชา 

คณะ / สาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะครุศาสตร ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

1109 ภาษาไทย 1 
1112 การศึกษาปฐมวัย 1 
1113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 

รวมคณะครุศาสตร ์ 3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 
   - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 
   - นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

1 

2244 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา) 1 
2246 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

   - เคม ี
   - คณิตศาสตร์ประยุกต ์
   - ฟิสิกส ์

1 

2250 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมลู (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)์ 

1 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

2525 การออกแบบกราฟิกและมลัติมเีดีย 1 
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3402 ภาษาอังกฤษ 1 
3403 ภาษาจีน 1 
3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
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หลักสูตร 
                            รหัสวิชา 

คณะ / สาขาวิชา จ านวนรับ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตร ี4 ปี   
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   

6601 จิตรกรรม 1 
6606 การออกแบบนเิทศศิลป ์ 1 
6607 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 
6611 ดนตรี 1 
6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 1 
6615 การออกแบบผลิตภัณฑส์ร้างสรรค์ 1 
6616 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็น

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 
1 

รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 
คณะวิทยาการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

8302 บัญชี 1 
รวมคณะวิทยาการจัดการ 1 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

7349 การจัดการอสีปอร์ต 2 
7350 นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3423 การจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพ) 1 
3482 การจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก (วิทยาเขตนครปฐม) 1 
3449 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

(ห้องเรียนกรุงเทพ) 
1 

3483 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
(วิทยาเขตนครปฐม) 

1 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 4 
  
  
  
  
  



 8 
หลักสูตร 
                            รหัสวิชา 

คณะ / สาขาวิชา จ านวนรับ 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   

3440 นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 1 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 1 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   

3334 นิเทศศาสตร(์ภาพยนตร์และสือ่ดิจิทลั)  
(วิทยาเขตนครปฐม) 

1 

รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 1 
วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

7321 การจัดการโลจสิติกส ์ 1 
7339 การจัดการซพัพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 1 

รวมวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 2 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   

2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

2302 การจัดการธุรกจิบริการสุขภาพ 1 
รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 2 

รวมจ านวนรับท้ังสิ้น 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธ์ิในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจ านวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ 
       2. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร 
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 5.  วิธีการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามี คุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota) แล้ว
จึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งน้ีโดยไม่ได้รับเงินคืน  

  อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี  โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบ
ที่ 2 Quota) ดังนี ้

  1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 
สาขาวิชาเท่าน้ัน ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง
ว่ามีสิทธ์ิสมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสท่ัวประเทศ (7-ELEVEN)        จ านวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท)  

  2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตาม
รายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับพิจารณาผู้สมัคร
ต้องท าหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564 ถึง วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่าย
รับเข้าศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร 
 
 6. ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
  6.1  สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเตอร์เน็ต  โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
   6.1.1  เข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่ http://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้อง
เข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ท่ี https://student.mytcas.com/) กรณีท่ีผู้สมัครไม่ได้
ท าการลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
   6.1.2 เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรง
กับบัตรประชาชนของผู้สมัคร 

    6.1.3  เลือกที่เมนู สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 
2564 รอบท่ี 2 Quota (ประเภทโครงการทุนเพชรสุนันทา) คลิกท่ีเมนู “สมัคร” 
  6.1.4   ศึกษารายละเอียด ประกาศและระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร
ศึกษารายละเอียดต่างๆ แล้วเมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม “ยอมรับเง่ือนไข” เพื่อกรอกใบสมัคร 
  6.1.5  ให้ผู้สมัครท าการ คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์        
ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกเพื่อยืนยัน
ข้อมูลใบสมัคร หน้าจอจะปรากฏเมนู“พิมพ์ใบสมัครเพ่ือไปช าระเงิน” 
  6.1.6 การเปลี่ยนสาขาวิชาท่ีสมัคร กรณีท่ียังไม่ช าระเงินค่าสมัคร ต้องส าเนาเอกสารใบ
สมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซ็นชื่อก ากับ” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมาทาง  
E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้ เป็นส าคัญ 
สามารถตรวจสอบสถานะการยกเลิกใบสมัครได้ที่ โทร.02-160-1380 
 
 

https://student.mytcas.com/th)%20กรณี
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    6.1.7 การเปลี่ยนสาขาวิชาท่ีสมัคร กรณีท่ีช าระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องส าเนาเอกสารการ
สมัครและใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการ
สมัครและเซ็นชื่อก ากับ” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมาทาง E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th 
หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถตรวจสอบ
สถานะการยกเลิกใบสมัครได้ที่ โทร.02-160-1380 
  6.1.8  ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) หนังสือรับรองผลการ
เรียน (เอกสารหมายเลข 2) แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3) 
หลังจากกรอกใบสมัคร (กรณีที่ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารนี้โดยไม่ได้แก้ไขผ่านเว็บไซต์การสมัคร
ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซต์ครั้งล่าสุดเท่านั้น) 
                6.1.9  หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข 2) น าเสนออาจารย์ใหญ่/ผู้อ านวยการ
เซ็นรับรองผลการเรียน และประทับตราสถานศึกษา และน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะหมดสิทธ์ิการ
สอบคัดเลือก          

  6.1.10 ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้อง มิฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จะ
ถือว่าการสมัครของท่านเป็นโมฆะ  

 6.1.11 กรณีผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลช่ือ-นามสกุล ติดต่อที่ 021601380 ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

  
7.  วิธีการช าระเงิน 
   แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงิน  (เอกสารหมายเลข 3) พร้อมเงินสดไปยื่นช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ (7-ELEVEN)        จ านวน 350 บาท 
ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท  ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เท่านั้น   

 
8.  ช่วงเวลาการรับสมัคร 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้สมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกและห้องสอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/ 

  
10.  การสอบวิชาเฉพาะทาง    

สอบในวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบวิชาเฉพาะทาง ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ (หน้า 10 - 14) 
 

11. คุณสมบัติเฉพาะ  มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาและคุณสมบัติเฉพาะทางในการ
สมัคร ดังนี้ 
  11.1 ด้านดนตรี       
               11.1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาดนตรี มีทัศนคติที่ดีต่อ
งานดนตรี              
                    11.1.2 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
และการ ปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด            
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                    11.1.3  ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก ดังนี้                
                          - ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีไทย หรือ
ขับร้องเพลงไทยได้          
                         - ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีสากล หรือ
ขับร้องเพลงสากลได้       
                 11.2 ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย และศิลปะการละคร         
                       11.2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง มี
ทัศนะคติที่ดีต่อ งานศิลปะการแสดง       
                       11.2.2 ผู้สมัครควรมีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบัวิชาเอกทีเ่ลอืก หรือมีความสามารถด้าน
ใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้           
                           - มีทักษะพื้นฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก 
สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน การพูดในที่
สาธารณะ (public speaking) การเต้นบัลเลต์ แจ็สดานซ์ โมเดริน์ดานซ์ หรือการเต้นร่วมสมัย              
                          - มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น ร าแม่บทเล็ก 
การแสดง พื้นเมือง  ร าเดี่ยว ระบ าแบบมาตรฐานหรือระบ าเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ               
                          - มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มีทักษะด้านศิลปะหรือภาษา เช่น 
สามารถสร้างสรรค์งาน ออกแบบเพื่อการแสดงได้ อาทิ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบ
การแต่งหน้า หรือสามารถ สร้างสรรค์งานอันเป็นองค์ประกอบของการแสดงอื่นๆ ได้ หรือสามารถสร้างสรรค์
บทเพื่อการแสดงได้  และการจัดการแสดง เป็นต้น                                  

11.3 ความสามารถด้านศิลปะ                 
                      11.3.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์มี ทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะ          
                      11.3.2 ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะทางด้านศิลปะ เช่น การวาดเส้น 
จิตรกรรม การ จัดองค์ประกอบศิลป์ หรือการออกแบบ 
                      11.3.3 มีพื้นฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม และองค์ประกอบของศิลปะ     
                      11.3.4 มีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ หรืองานศิลปกรรมร่วมสมัย 

 11.4  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
           11.3.1  ก าลังศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) ไม่รับเทียบเท่า 
           11.3.2  เป็นผู้มีใจรักในงานด้านบริการ 

11.3.3  มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 
           11.3.4  มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
           11.3.5  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรบับตัรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้อง

ฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ ประมาณ 2,700 บาท ทุกภาคเรียนตลอดปกีารศึกษา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่ 
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12.  การสอบวิชาเฉพาะทาง 

สาขาวิชา 
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

ทักษะท่ีสอบ สิ่งท่ีต้องเตรียมในการทดสอบ 
ด น ต รี  (ถ นั ด ด น ต รี
สากล) 

- ทักษะด้านการฟัง 
(จังหวะ , ข้ันคู่เสียง , 
บันไดเสียง , คอร์ด) 
- Sight Reading 
- การสอบอ่านโน้ต 
  พื้นฐาน 
- ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
หรือขับร้องสากล 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอ
ผลงานที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาดนตรีและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป 
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ ได้รับ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- ปฏิบัตเิครื่องดนตรีตามโน้ตที่ก าหนดให้ 
- ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้องเพลงที่ถนัด 1 เพลง                   
- ผู้เข้าสอบที่ใช้ backing track ให้บันทึกลงแผ่น  CD 
audio ห้ามโหลดจากโทรศัพท์มือถือ 
  (ผู้เข้าสอบต้องน าเครื่องดนตรีที่จะสอบมาเองยกเว้น
เปียโน กลอง แอมป์ กีต้าร์ และแอมป์เบส) 

ดนตรี (ถนัดดนตรีไทย) - บทเพลงที่ถนัด 
- ท ด ส อ บ
ความสามารถทาง
จังหวะในดนตรีไทย 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอ
ผลงานที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาดนตรีและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป 
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ ได้รับ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน  
 - ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 

- ปฏิบัตเิครื่องดนตรีตามโน้ตที่ก าหนดให้ 
- ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรอืขับร้องเพลงที่ถนัด 1 (น าเครื่อง
ดนตรีที่สามารถน ามาเองได้ เครื่องดนตรีหลัก ทาง
สาขาวิชาฯ มีเตรียมไว้ให้) 
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สาขาวิชา 
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

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

- ทักษะนาฏศิลป์ไทย 
- ร าแม่บทเล็ก 
- ระบ ามาตรฐาน 
- ระบ าแบบเบ็ดเตล็ด
ชุดต่างๆ  
- การแสดงพื้นเมือง 
- ร าเดี่ยว 
- ร าคู่ 

-  แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะการแสดงและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป 
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ ได้รับ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี 
พิเศษ 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
-  ร าแม่บทเล็ก และเตรียมการแสดงนาฏศิลป์ที่ถนัด 
ความยาวประมาณ 5 นาที โดยเตรียมผ้าโจงกระเบน ซีดี
เพลงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงอื่นๆ มาให้
พร้อม 

ศิลปะการแสดง  
(ศิลปะการละครและ
ความเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์) 

-  การแสดงละคร 
- การขับร้อง 
- การเต้น 
- การออกแบบเพื่ อ
การแสดง 
- การเขียนบทละคร 
 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะการแสดงและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป 
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ ได้รับ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี 
พิเศษ) 
- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- ทดสอบทักษะด้านศิลปะการละครตามโจทย์ที่ก าหนด 
- เตรียมการแสดงใดๆ ที่ถนัด ประมาณ  5 นาที โดย
เตรียมเครื่อง แต่งกาย ซีดี เพลง หรืออุปกรณ์ที่ ใช้
ประกอบการแสดงอื่นๆ มาให้พร้อม 

การออกแบบเครื่อง 
แตง่กาย 
 

- ทักษะพื้นฐานการ
ออกแบบเครื่องแต่ง
กาย  เช่น  การวาด
โครงหุ่นแฟช่ัน การ
ออกแบบเสื้อผ้า การ
ใช้สีทางการออกแบบ 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่ง
กายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป 
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สาขาวิชา 
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

ทักษะท่ีสอบ สิ่งท่ีต้องเตรียมในการทดสอบ 
การสร้างแพทเทิร์น
แ ล ะ ก า ร ตั ด เ ย็ บ
เสื้อผ้า 
- ความคิดสร้างสรรค์  

- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ ได้รับ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี 
พิเศษ 

- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ  ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด  สีที่
ตนถนัดพร้อมอุปกรณ์ในการใช้สี  

การออกแบบนิเทศศิลป์ -  การวาดเส้น 
- การออกแบบ 
 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป 
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ ได้รับ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี 
พิเศษ 

- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ  ดินสอ EE ยางลบ กระดาน
รองเขียน และอุปกรณ์อื่นๆ   

การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 

-  การวาดเส้น เพื่ อ
งานการออกแบบ 
- ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์ 

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) (เน้นน าเสนอ
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.50  ข้ึนไป 
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ ได้รับ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี 
พิเศษ 

- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
-  อุปกรณ์ในการวาดภาพ  ดินสอ EE, สีส าหรับการ
สร้างสรร ค์ กระดานรองเขียน และอุปกรณ์อื่นๆ 
ประกอบการสร้างสรรค์ 
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สาขาวิชา 
การสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

ทักษะท่ีสอบ สิ่งท่ีต้องเตรียมในการทดสอบ 
จิตรกรรม -  การวาดเส้น

จิตรกรรม 
-  การจัด
องค์ประกอบศิลป ์

-  แฟ้มผลงานของนักเรียน(Portfolio) (เน้นน าเสนอ
ผลงานที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจิตรกรรมและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
- หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 - ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ ได้รับ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน    
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 

- บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัว 
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ  ดินสอ EE,  สีส าหรับการ
สร้างสรรค์ , กระดานรองเขียน และอุปกรณ์อื่นๆ  
ประกอบการสร้างสรรค์ 

  

 
13.  การสอบคัดเลือกและสนามสอบ 

  ผู้ที่มีสิทธ์ิสอบให้มาสอบสัมภาษณ์  ณ  ห้องสัมภาษณ์ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2564 รายงานตัวหน้าห้องสอบเวลา 08.30 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา   
09.00 น. ณ หากไม่มาตามก าหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ และน าเอกสารมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 
  13.1 ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) ที่กรอกข้อความถูกต้อง และครบถ้วนบริบูรณ์ 
  13.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดบนใบ
สมัครที่พิมพ์ (เอกสารหมายเลข 1) 
   13.3 หนังสือรับรองผูส้มัคร (ให้ใช้ตามเอกสารหมายเลข 2) ออกโดยโรงเรียนที่มีผู้อ านวยการ
หรือผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตรา โรงเรียน โดยให้การรับรองตามแบบฟอร์ม 
ดังนี้ 

13.3.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนจริง 
    13.3.2 ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามคุณสมบัติทางความรู้ที่

หลักสูตรที่ต้องการสมัครก าหนดไว้ 
     
      13.3.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  (รวม 5 ภาคการศึกษา) 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติ 
13.3.4 อื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

                  13.4   ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่โรงเรียนเซ็นรับรองส าเนา  (ใบ รบ. 5 ภาค
การศึกษา) 

               13.5   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ผู้สมัครทีอ่ายุ
ต่ ากว่า 15 ปี ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนแทนบัตรประจ าตัวประชาชน 
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      13.6  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
       13.7  แบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ช าระเงินแล้ว (เอกสาร    
หมายเลข 3) ต้นฉบับส่วนที่เขียนไว้ว่า “ส าหรับนักศึกษา” และส าเนาใบเสร็จการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 
     13.8 เอกสารเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรก าหนด เช่น แฟ้มสะสมงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
ฯลฯ ให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะทางด้วย  
  
 14. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ฝ่ายรับเข้า
ศึกษา http://admission.ssru.ac.th/ ในวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จากนั้นผู้ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกต้องยืนยันสิทธ์ิ Clearing - house ในระบบ (TCAS) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ 
 
  15. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house วันท่ี 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
    15.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะแจ้งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing-house ทาง
เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ และตัดสิทธ์ิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS)  
    15.2 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ด าเนินการยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ตามข้ันตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด 
หากไม่ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่า ผู้น้ันสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบกลาง 
(TCAS) ในรอบน้ัน  
    15.3 ในการยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้อง
เข้าระบบเพื่อเลอืกยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาไดเ้พียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น (สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่
ยืนยันสิทธ์ิไดร้วม 3 ครั้ง) ซึ่งระบบจะถือว่าผู้ที่เข้ามายืนยันสิทธ์ิในระบบเป็นผู้ใช้สิทธ์ิ 
 
 16. การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงท่ี 2 (วันท่ี 12 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
    16.1. การสละสิทธ์ิจะเกิดข้ึนเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบภายใน
ช่วงเวลาที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว และประสงค์ไม่ขอเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ไดย้ืนยันสิทธ์ิไว้แล้ว 
   - ใ ห้ แ จ้ ง ข อ ส ล ะ สิ ท ธิ์ ใ น ร ะ บ บ  TCAS เ ท่ า น้ั น  ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://student.mytcas.com/ ผู้ยืนยันสิทธ์ิที่ไปแจ้งสละสิทธ์ิกับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา หรือท าจดหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมาที่ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธ์ิ ซึ่งไม่
สามารถสมัครในรอบถัดไปได้ 
   - เมื่อได้ด าเนินการสละสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคืนสิทธ์ิให้อัตโนมัติ สามารถ
สมัครรอบถัดไปได้ ซึ่งจะขอยกเลิกการสละสิทธิ์ในภายหลังเพ่ือขอกลับเข้าศึกษาในสาขาท่ีได้สละสิทธิ์ไป
แล้วไม่ได ้
  16.2 การสละสิทธิ์ในระบบก าหนดให้ท าได้เพียง 1 ครั้ง ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละ
รอบ เพื่อสมัครในรอบถัดไปได้ หากสละสิทธ์ิครั้งที่ 2 จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและคัดเลือกในรอบ
ถัดไปได ้
 

http://admission.ssru.ac.th/%20ใน
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 17.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาทางเว็บไซตฝ์่ายรับเข้าศึกษาที่ http://admission.ssru.ac.th/ 
 

 18. การท าสัญญาโครงการทุนเพชรสุนันทา ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารสัญญารบัทุนทางเว็บไซต์
ฝ่ายรับเข้าศึกษาที่ http://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันท่ี 16 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

19. การรายงานตัวเข้าศึกษา ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัวและบันทึก
ประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันท่ี 16 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
(น ามาในวันรายงานตัวท าสัญญาทุนเพชรและไม่ติดรูปถ่าย) โดยเอกสารท่ีต้องใช้ในการรายงานตัว 
ดังต่อไปน้ี 
  19.1 ใบรายงานตัว และ ใบประวัตินักศึกษากรอกข้อมลูผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต  

19.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับส าเนา 2 ใบ)  
19.3 เอกสารวุฒิการศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาแล้ว (ตัวจริงและฉบบัส าเนา 3 ใบ)  
19.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับส าเนา 2 ใบ)  

   19.5 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล จ านวน 3 ใบ (กรณีที่ช่ือ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา) 
 

20.  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา 
  ผู้ที่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและยืนยันการเข้าศึกษาในโครงการทุนเพชรสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
         20.1  เป็นผู้ที่มีความหมั่นเพียรในการเรียน  และมีความประพฤติดี 
           20.2  ต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ชั้นปีท่ี  1  จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPA)  ไม่ต่ ากว่า  2.75   
   ชั้นปีท่ี  2  จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPA)  ไม่ต่ ากว่า  3.00   
   ชั้นปีท่ี  3  จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPA)  ไม่ต่ ากว่า  3.00   
     หากนักศึกษามีผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวนี้ จะหมดสิทธ์ิได้รับทุนการศึกษาต่อไป 

20.3 ปฏิบัติงาน ท ากิจกรรมทางวิชาการ การสร้างความผูกพัน และอื่นๆ ในการเป็น
แบบอย่างที่ดีและ/หรือสร้างช่ือเสียงให้แก่สาขา คณะและมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 64 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาค
เรียน หรือ 128 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา โดยนักศึกษาต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะ/วิทยาลัย ที่สังกัด
ทุกภาคเรียน และคณะ/วิทยาลัย รายงานต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

20.4  นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ตาม ข้อ 
20.1, 20.2 และ 20.3 จะหมดสิทธิ์จากการได้รับทุนการศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา นักศึกษาต้อง
รับผิดชอบในการช าระธรรมเนียมการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

   20.5 นักศึกษาทุนเพชรสุนันทา จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ภายในเวลาที่แผนการ
เรียนก าหนด ในกรณีที่นักศึกษาไม่ส าเร็จตามแผนการเรียนที่ก าหนด นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

    20.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากโครงการระหว่างที่ศึกษาอยู่ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการควบคุมดูแลนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย   หากประสงค์ศึกษาต่อในหลักสูตรเดิม ไม่ต้อง
ชดใช้ทุน 
       20.7 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายหลกัสตูรระหว่างอยู่ในโครงการจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับมา
ในจ านวนทั้งหมดพร้อมหมดสิทธ์ิการเป็นนักศึกษาโครงการเพชรสุนันทา 
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           20.8 ผู้ได้รับการคัดเลือกและยืนยัน เข้าศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยจะตัด
สิทธ์ิการสมัครเข้าศึกษาโครงการรับตรง ระบบโควตา ระบบ TCAS อื่นๆ ทุกระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 
 21.  การท าสัญญารับทุนโครงการเพชรสุนันทา 
       การรายงานตัวยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาและท าสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใน
โครงการทุนเพชรสุนันทา จะต้องรายงานตัวและท าสัญญาต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยมีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
เป็นผู้น าไปท าสัญญาในวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ช้ัน 4 
ตามก าหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมแรก
เข้าศึกษา จ านวนเงิน 13,250 บาท (เฉพาะภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา) ภายหลังการท าสัญญาการรับ
ทุนการศึกษาแล้ว จะต้องไม่เปลี่ยนไปศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่น โดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน
การรายงานตัวตามรายละเอียดของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 22.  ทุนการศึกษา 
       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับ
ทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 
30,000 บาท  / คน / ปี  ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน  และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ    
แต่ละสาขาวิชา 
 

23. การเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร 
      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทุกคน  มหาวิทยาลัยถือเป็นนโยบายที่จะให้
นักศึกษามีความรู้ ทักษะและความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลิกภาพ  
ความมีวินัย และคุณธรรม  จริยธรรม  จะต้องเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
     1. นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ 
หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน หรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าว  
ตามกิจกรรมและปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 
     2. นักศึกษาจะต้องผ่านการศึกษา ฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม ตามกิจกรรมและ
ปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนด และน าไปลงทะเบียนในวิชาเลือกเสรีได้ 
 

24. เง่ือนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
  2.  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องเข้าระบบ TCAS เพื่อยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาระบบ Clearing-house 

3.  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

4.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิคัดช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา 

 
 



 19 
 5. หากตรวจสอบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามประกาศหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 
1/2564 ท้ังหมด ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0-2160-1261, 0-2160-1380 กองบริการ
การศึกษาโทร. 0-2160-1260-61, 0-2160-1024-25  โทรสาร. 0-2160-1262  ในวัน เวลาราชการ     
 

25. ติดต่อสอบถามรายละเอียด :  
   25.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนน

อู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 
และ 0-2160-1024-25  โทรสาร. 0-2160-1262  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. 
  25.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

- คณะครุศาสตร์ 02-1601062 ต่อ 110 
- คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์02-1601282-86  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี02-1601143 ต่อ 13 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 - 26  
- คณะศิลปกรรมศาสตร ์02-1601394 ต่อ 103 - 105  
- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495  
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183  
- ฝ่ายประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000  

25.3 วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
- วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 034-694-917, 062-491-3343  

25.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์034-773-905 

 
 
              ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 
                              (รศ.ดร.สมเดช   รุ่งศรีสวัสดิ์) 
            รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


