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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 4 Direct Admission) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ https://admission.ssru.ac.th/ 20 - 31 พฤษภาคม 2565 

การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  
ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN)  20 - 31 พฤษภาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ
สัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ที่ https://admission.ssru.ac.th/ 

2 มิถุนายน 2565 
(เฉพาะสาขาวิชาที่สอบ) 

สอบสัมภาษณ์ Online พร้อมยื่น Portfolio 4 มิถุนายน 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 7 มิถุนายน 2565 
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ผ่านเว็บไซต์ TCAS) ที่  
https://student.mytcas.com/ 

ครั้งที่ 1 : 8-9 มิ.ย. 2565 
ครั้งที่ 2 : 18-19 มิ.ย.2565 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่   
https://admission.ssru.ac.th/ 

21 มิถุนายน 2565 

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

21 -26   มิถุนายน 2565 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการรายงานตัวและออกรหัสนักศึกษา
ใหม่ 

27 - 30 มิถุนายน 2565 

นักศึกษาตรวจสอบรหัสและสถานะรายงานตัว พร้อมดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัวที่  
https://admission.ssru.ac.th/ 

1 ก.ค.  – 8 ก.ค. 2565 

การปฐมนิเทศ (รอประกาศมหาวิทยาลัย) 

การลงทะเบียนเรียน 12 กรกฎาคม 2565 
เปิดภาคเรียน 12 กรกฎาคม 2565 



 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission)  
----------------------------------- 

 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) 
ระหว่างวันที่  20 - 31 มิถุนายน 2565  จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
 

1) จ านวนที่จะรับ จ าแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

GPAX 
6 ภาคเรียน 

คณะครุศาสตร ์
1115 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 10 ≥ 2.00 

รวมคณะครุศาสตร์ 10  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต   
1301 อุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ 15 ≥ 2.00 

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
2202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 ≥ 2.00 
2203 คหกรรมศาสตร์ 50 ≥ 2.00 
2205 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 50 ≥ 2.00 
2229 นิติวิทยาศาสตร์ 30 ≥ 2.00 
2244 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา) 50 ≥ 2.00 
2252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 50 ≥ 2.00 
2228 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 10 ≥ 2.00 
2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 

   - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 
   - นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

50 ≥ 2.00 

2247 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) 50 ≥ 2.00 
2248 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 50 ≥ 2.00 
2249 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ฟิสิกส์) 50 ≥ 2.00 



 

 

    
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสตูร / สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

GPAX 
6 ภาคเรียน 

2250 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

50 ≥ 2.00 

2251 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล 
(วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) 

50 ≥ 2.00 

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต   
3477 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 

(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 
50 ≥ 2.00 

3478 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 
(การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 

50 ≥ 2.00 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 690  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
2548 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 15 ≥ 2.00 
2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 15 ≥ 2.00 
2536 เทคโนโลยีไฟฟ้า 15 ≥ 2.00 
2525 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 15 ≥ 2.00 

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต   
2545 การออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ 15 ≥ 2.00 
2547 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 15 ≥ 2.00 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ≥ 2.00 
2519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 ≥ 2.00 
2544 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 15 ≥ 2.00 
2546 การจัดการวิศวกรรม 15 ≥ 2.00 

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 135  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

2401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 40 ≥ 2.00 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3401 ภาษาไทย 60 ≥ 2.00 
3403 ภาษาจีน 40 ≥ 2.00 
3404 ภาษาญี่ปุ่น 20 ≥ 2.00 
3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 40 ≥ 2.00 

 
 
 
 



 

 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
GPAX 

6 ภาคเรียน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3480 
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
(การจัดการพัฒนาสังคม) 

40 ≥ 2.00 

3481 
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
(การจัดการทางวัฒนธรรม) 

40 ≥ 2.00 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 280  
คณะศิลปกรรมศาสตร์   

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
6601 จิตรกรรม 50 ≥ 2.00 
6606 การออกแบบนิเทศศิลป์ 50 ≥ 2.00 
6611 ดนตรี  50 ≥ 2.00 
6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 50 ≥ 2.00 

6616 
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้น า
ประกอบการสร้างสรรค์) 

50 ≥ 2.00 

6617 
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์  
(การออกแบบแฟชั่น) 

50 ≥ 2.00 

6618 
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์  
(การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 

50 ≥ 2.00 

รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 350  
คณะวิทยาการจัดการ   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 60 ≥ 2.00 
7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 60 ≥ 2.00 
7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 60 ≥ 2.00 
7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 30 ≥ 2.00 
7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 60 ≥ 2.00 
7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 60 ≥ 2.00 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
8302 บัญชี 60 ≥ 2.00 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต   
7338 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60 ≥ 2.00 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 450  
 
 
 
 
 



 

 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
GPAX 

6 ภาคเรียน 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
7349 การจัดการอีสปอร์ต 40 ≥ 2.00 
7350 นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 ≥ 2.00 
7355 นวัตกรรมการจัดการ  

(นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ) 
(หลักสูตรสองภาษา) 

40 ≥ 2.00 

7356 
นวัตกรรมการจัดการ 
(นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) 
(หลักสูตรสองภาษา) 

40 ≥ 2.00 

7357 
นวัตกรรมการจัดการ 
(นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) 
(หลักสูตรสองภาษา) 

40 ≥ 2.00 

7364 การตลาดดิจิทัล 30 ≥ 2.00 
7365 นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ 40 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 270  
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
2523 สถาปัตยกรรม 15 ≥ 2.00 
2543 สถาปัตยกรรมภายใน 15 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30  
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
2230 พยาบาลศาสตร์ 80 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 80  
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์   
2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 40 ≥ 2.00 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
2236 เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 40 ≥ 2.00 
2227 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 40 ≥ 2.00 
2301 กัญชาเวชศาสตร์ 40 ≥ 2.00 

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต   
2237 การแพทย์แผนจีน 20 ≥ 2.00 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์   
2232 สาธารณสุขศาสตร์ 60 ≥ 2.00 

 



 

 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
GPAX 

6 ภาคเรียน 
2239 สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 60 ≥ 2.00 
รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 300  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

7321 การจัดการโลจิสติกส์ 35 ≥ 2.00 
7344 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ≥ 2.00 
7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 110 ≥ 2.00 
7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่ง) 60 ≥ 2.00 

7343 
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 
 (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 

70 
≥ 2.00 

7351 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ 30 ≥ 2.00 

7360 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(ระบบการศึกษาทางไกล) 

50 
 

≥ 2.00 
รวมวิทยาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 365  

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

3464 
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (ห้องเรียน
กรุงเทพฯ) 

40 
≥ 2.00 

3486 
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 
 (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

40 
≥ 2.00 

3466 
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)  
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

40 
≥ 2.00 

3487 
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

40 
≥ 2.00 

3479 
รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

30 
≥ 2.00 

3488 
รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

30 
≥ 2.00 

3450 การบริหารงานต ารวจ (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 30 ≥ 2.00 
3485 การบริหารงานต ารวจ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 70 ≥ 2.00 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
3440 นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 50 ≥ 2.00 
3484 นิติศาสตร์ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 80 ≥ 2.00 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   
3741 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 60 ≥ 2.00 

 



 

 

รหสั 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
GPAX 

6 ภาคเรียน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   

3489 
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

100 ≥ 2.00 

3472 
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
 (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

40 ≥ 2.00 

3490 
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

40 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 690  
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
3335 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว)     

(ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 
40 

≥ 2.00 

3338 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว)        
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

40 
≥ 2.00 

3336 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) 
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

10 
≥ 2.00 

3339 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) 
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

40 
≥ 2.00 

3322 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) 
 (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

10 
≥ 2.00 

3332 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) 
 (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

60 
≥ 2.00 

3337 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) 
 (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

10 
≥ 2.00 

3340 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) 
 (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

60 
≥ 2.00 

3334 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 
 (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

150 
≥ 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
9303 ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์)(หลักสูตรนานาชาติ) 20 ≥ 2.00 

9306 
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

20 
≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 460  
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3495 
การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

15 
 

≥ 2.00 

 



 

 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
GPAX 

6 ภาคเรียน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3475 
การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 
≥ 2.00 

3476 
การจัดการโรงแรม (ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 
≥ 2.00 

3497 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 20 ≥ 2.00 

3442 
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
 (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

20 
≥ 2.00 

3498 
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

25 
≥ 2.00 

3452 
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

25 
≥ 2.00 

3449 
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

30 
≥ 2.00 

3483 
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

20 
≥ 2.00 

3423 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 30 ≥ 2.00 

3482 
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

20 
 

≥ 2.00 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

7362 
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

15 
 

≥ 2.00 

7358 
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หอ้งเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 
≥ 2.00 

7359 
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 
≥ 2.00 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

1201 
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) 
(หอ้งเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 ≥ 2.00 

1202 
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) 
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ) 

15 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 310  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7345 การจัดการโลจิสติกส์ 60 ≥ 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3469 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 40 ≥ 2.00 



 

 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
GPAX 

6 ภาคเรียน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   

3491 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 40 ≥ 2.00 
3492 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 30 ≥ 2.00 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 170  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7346 การจัดการโลจิสติกส์ 20 ≥ 2.00 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 20  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   
3473 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 20 ≥ 2.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
7347 การจัดการโลจิสติกส์ 50 ≥ 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
3470 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 30 ≥ 2.00 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
3493 นิติศาสตร์ 40 ≥ 2.00 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 140  
รวมจ านวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,765   

หมายเหตุ  :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจ านวนรับ 
                  นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ  
 
2) คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ 
 2.1  คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป 
  2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
  2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ  หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
  2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ  
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 
 



 

 

 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร  
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต - เทคโนโลยีความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย 
ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  และ
มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 
2. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

การบริหารงานต ารวจ อายุไม่เกิน 21 ปี  
ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.  
ผู้หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.  
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักบน
รา่งกาย ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา และไม่เป็นผู้พิการ
ทางร่างกาย 

3. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- ศิลปะการแสดง (ศิลปะการ
ละครและความเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

- มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การ
ก ากับการแสดง การเขียนบท การร้องเพลง การ
เต้นร าประเภทต่างๆ การออกแบบเสื้อผ้า การ
แต่งหน้า การออกแบบฉาก และการจัดการแสดงเป็น
ต้น 
 

- ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) - มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์
ไทย เช่น ร าแม่บทเล็ก การแสดงพ้ืนเมือง ร าเดี่ยว ร า
คู่ ระบ าแบบมาตรฐาน และระบ าเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ 
- มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
คุณสมบัติ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น 
แต่งหน้า แต่งกายเพ่ือการแสดง เป็นต้น  
 

- ดนตรี - ต้องมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  หรือขับร้อง ไทยได้ 
- ต้องมีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล  หรือขับร้องสากลได้ 
- มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด 

- การออกแบบนิเทศศิลป์  - ต้องมีความรู้   ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ  เช่น การวาดเส้น การใช้สี และ
การจัดองค์ประกอบศิลป์  

 
 
 
 



 

 

 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร  
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
3. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

การออกแบบแฟชั่นและสินค้า
ไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้า
ไลฟ์สไตล์) 

-ต้องมีความรู้ ความสามารถหรือทักษะทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบ เช่น การจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบ 

-การออกแบบแฟชั่นและสินค้า
ไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น) 

-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ เช่น การวาดเส้น การใช้สี และกา
จัดองค์ประกอบศิลป์ 

-จิตรกรรม  - มี พ้ืนฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม และ
องค์ประกอบศิลปะ 
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือ
งานศิลปกรรมร่วมสมัย 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต - ภาษาอังกฤษธุรกิจ - เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 
2.00 

- ธุรกิจการบิน 
- การจัดการท่องเที่ยว 
- การโรงแรม (นวัตกรรมการ
โรงแรม) 
- การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร
และการจัดเลี้ยง) 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
- เกรดเฉลี่ย 4 - 5 เทอม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 
2.00 

- การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

- เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ 
- มีบุคลิกภาพดี  คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย์
สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 
- มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

5.บริหารธุรกิจบัณฑิต - ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 
(ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
- ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 
(การจัดการธุรกิจดิจิทัล) 

เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 
2.00 

6. สถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต (5ปี) 

- สถาปัตยกรรม - ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และหรือต้องส าเร็จการศึกษาประกาศบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

7. พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

พยาบาลศาสตร์ -ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 155 เซนติเมตร และมีน้ าหนักที่
สัมพันธ์กับส่วนสูง และมีหน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมเท่ากับหรือมากกว่า 2.50  

 
 
 



 

 

 
3) การรับสมัคร   
  ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ  ตามประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 4 Direct Admission) แล้วจึงสมัคร 
  หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน 

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) 
 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์
สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง (ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์

เซอร์วิส (7-ELEVEN)  จ านวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท) ยกเว้น สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ค่าสมัคร จ านวน 550 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท 
 กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดใน
ประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องท าหนังสือแจ้งว่าผู้จะ
สมัครในสาขาวิชาอะไร  มีความพิการด้านใด  ภายในวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565  ไปยังฝ่ายรับเข้า
ศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขท่ี 1 
ถนน อู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียม
ความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร 
 
ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต 

วิธีการสมัคร ดังนี้ 
 1 . ส มั ค รผ่ าน ระบ บ อิ น เต อร์ เน็ ต  ที่ เว็ บ ไซ ต์ ฝ่ าย รั บ เข้ าศึ กษ า  กอ งบ ริ ก ารก ารศึ กษ า 
https://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565  เลือกสมัครรอบที่ 4 Direct 
Admission เลือกที่เมนู “เข้าระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับบัตร
ประชาชนผู้สมัคร (กรณีนักศึกษาต่างชาติ กรอกข้อมูล เลข Passport และ วัน/เดือน/ปีเกิด) 

2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) (โปรดพิมพ์/อ่าน 
และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง) 
3. พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จช าระเงินน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN)  จ านวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท) ยกเว้น 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ค่าสมัคร จ านวน 550 บาท ค่าธรรมเนียม 10 -15 บาท ตามก าหนดการ 
(ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565  ) เท่านั้น หากไม่ช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินได้หลังการช าระเงินค่า
สมัคร 3 วัน ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากช าระเงินน้อย
กว่าที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้อง
ช าระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีช าระเงินที่มากกว่าที่ก าหนด หรือช าระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 



 

 

 
4.กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ประวัติผู้สมัครและสาขาวิชาต้องด าเนินการดังนี้ 
4.1 กรณีที่ยังไม่ช าระเงินค่าสมัคร ต้องส าเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิก 

ก า ร ส มั ค ร แ ล ะ เซ็ น ชื่ อ ก า กั บ ”  ล ง ใน ใบ ส มั ค ร พ ร้ อ ม ทั้ ง ส่ ง เอ ก ส า ร ม า ท า ง  E-mail  
(Pornpimon.ho@ssru.ac.th)  หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน     
สุนันทา” URl : https://www.facebook.com/ssru.acad/  และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้ง
สุดท้ายนี้ เป็นส าคัญสามารถตรวจสอบสถานะยกเลิกใบสมัครได้ท่ี โทร. 02-160-1380  

4.2 กรณีที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องส าเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร  
ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซนชื่อก ากับ” ลงในใบสมัคร  
พร้อมทั้งส่งเอกสารทาง E-mail (Pornpimon.ho@ssru.ac.th)  หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” URl : https://www.facebook.com/ssru.acad/ หลังจากส่งเอกสาร 
ภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถตรวจสอบสถานการณ์ยกเลิกใบ 
ส มั ค ร ได้ ที่  Inbox ท าง เพ จ  “รั บ ส มั ค รนั ก ศึ ก ษ า  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ ส วน สุ นั น ท า ” URl :  
https://www.facebook.com/ssru.acad/ โท ร .02 -160 -1380  (ก รณี ที่ ช า ระ เงิน ค่ าส มั ค รแล้ ว
มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 

4.3 กรณีผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ให้โทรติดต่อเพ่ือขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ได้ที่ 
Inbox ท า ง เ พ จ  “รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า ” URl: 
https://www.facebook.com/ssru.acad/ โทร .02-1601380  

 
5. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ Online (เฉพาะบางสาขาวิชา ณ วันประกาศ) 

5.1 บัตรประจ าตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จช าระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริง  
5.2 บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ 

ออกให้เท่านั้น 
5.3 ส าเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ส าเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่ 

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4 – 6 (ภาคเรียนที่ 1) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด   

5.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อนามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน 
5.5 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  
กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชน/หรือใบเสร็จช าระเงินค่าสมัครกับทาง

เคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริงดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

 
4) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งวันเวลา และสถานที่สอบ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 2 มิถุนายน 2565  
ทางระบบอินเตอร์เน็ตที ่ https://admission.ssru.ac.th/ 
 
5) การสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบ Online) (เฉพาะสาขาวิชาที่สอบ) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ท าการสอบสัมภาษณ์รูปแบบ Online  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 
(สอบสัมภาษณ์เฉพาะบางสาขาวิชา) ตามท่ีระบุไว้ในประกาศรายละเอียดการสอบ 
 

mailto:Pornpimon.ho@ssru.ac.th)%20%20หรือ
mailto:Pornpimon.ho@ssru.ac.th)%20%20หรือ
https://admission.ssru.ac.th/


 

 

 
 
6) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้สมัครไปยืนยันสิทธิ์ใน
ระบบ Clearing-house  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ที่ 
https://admission.ssru.ac.th/  ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
 
7) การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing - house ครั้งที่ 1 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
และครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
  7.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และตัด
สิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 7.2 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ด าเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนได้รับการ
คัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น https://student.mytcas.com/ ตามขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 7.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติ 
 
8) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและกรอกประวัตินักศึกษา
ใหม่บนระบบอินเทอร์เน็ต 
  8.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
บนระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วย
ตนเอง  เพราะอาจมีค าแนะน าต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ 
  8 .2   ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง ร า ย ง า น ตั ว แ ล ะ ก ร อ ก ป ร ะ วั ติ นั ก ศึ ก ษ า ให ม่ ที่    
https://admission.ssru.ac.th/ ภายในวันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2565 เท่านั้น ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูล
ในประวัติให้ครบถ้วนและ  ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ได้   
 
9) การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  

9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องรายงานตัวเข้าศึกษารูปแบบ Online ที่เว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการ
การศึกษา https://admission.ssru.ac.th/ ระหว่างวันที่  21 – 26 มิถุนายน 2565 (ก าหนดการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวรูปแบบ File ดังต่อไปนี้ 
  9.1.1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อและรับรองส าเนาถูกต้อง) 
  9.1.2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อและรับรองส าเนาถูกต้อง) 
  9.1.3  เอกสารวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (ด้านหน้าและด้านหลัง) (พร้อมลงชื่อและ
รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   9.1.4. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)  (พร้อมลง
ชื่อและรับรองส าเนาถูกต้อง) 
  9.1.5. ไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  9.1.6. ค่าธรรมเนียมแรกช าระในวันที่รายงานตัว จ านวนเงิน 5,350 – 10,200 บาท 
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  9.1.7. ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,000-
50,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

9.18. ผู้สมัครที่ไม่ท าการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดถือว่าสละสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9.19. นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่ 
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรม
และปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

9.2 กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว   
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
(รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
 

10) การปฐมนิเทศ  
 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาจะได้รับก าหนดการปฐมนิเทศในวัน
รายงานตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดได้บนระบบอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
https://ssru.ac.th/ 
 
11) เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ/ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และรายงานตัว 
ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 

หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว และค่าลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
12) สถานทีต่ิดต่อสอบถาม 

12.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ชั้น 3  เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ ฝ่ายรับเข้า
ศึกษา กองบริการการศึกษา 02160-1380, 02160-1024-25 และ 02160-1060-61  โทรสาร (Fax)          
02-1601262   

12.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- คณะครุศาสตร์ 02-1601060 ต่อ 111, 110  
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-1601143 ต่อ 13 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24-26 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103-5 
- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495  
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183 
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561, 1565 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023 



 

 

  
12.3 วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

  - กองการศึกษา ส านักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927 
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964917, 063-8788208, 062-4913343 
- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 065-9423638, 065-2427688  
- วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  02-1601265 – 02-1601571 
- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099 , 034-964946 กด 103  

 12.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903 , 034-773905 
- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-07 

 12.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556 
          12.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 087-0537372 

12.7 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428 
 
 

                ประกาศ   ณ  วันที่ 20  เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
                                                 (รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบลูย์) 
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา                


