
  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาศึกษาในมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา         

ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิประจำปการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม วัน / เดือน / ป 

รับสมัครทาง Internet ท่ี https://admission.ssru.ac.th/ 1 พ.ย. 2565 - 5 ม.ค. 2566 

ผูสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ท่ี https://student.mytcas.com/ 1 พ.ย. 2565 – 6 ก.พ. 2566 

การชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครผานเคานเตอรเซอรวิส 
ท่ัวประเทศ (7-ELEVEN) 1 พ.ย. 2565 - 5 ม.ค. 2566 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานท่ีสอบ  
ท่ี https://admission.ssru.ac.th/ 

13 ม.ค. 2566 

สอบสัมภาษณ Online ดูรายละเอียดท่ี https://admission.ssru.ac.th/ 23 - 24 ม.ค. 2566 

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก ท่ี https://admission.ssru.ac.th/ 31 ม.ค. 2566 

ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ท่ี  
https://student.mytcas.com/ 

7 – 8 ก.พ. 2566 

สละสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ  TCAS ท่ี  https://student.mytcas.com/ 9 ก.พ. 2566 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ท่ี https://admission.ssru.ac.th/ 11 ก.พ. 2566 

นักศึกษาดาวนโหลดข้ันตอนการรายงานตัวและกรอกประวัตินักศึกษาใหม 
ท่ี https://admission.ssru.ac.th/ 

11 – 17 ก.พ. 2566 

นักศึกษาตรวจสอบรหัสและสถานะการรายงานตัว พรอมดาวนโหลด
แบบฟอรมการชำระเงินคาธรรมเนียมรายงานตัวท่ีเว็บไซต 
https://admission.ssru.ac.th/ 

25 ก.พ. – 3 มี.ค.  2566 

การปฐมนิเทศ (รอประกาศมหาวิทยาลัย) 
การลงทะเบียนเรียน (รอประกาศมหาวทิยาลัย) 
เปดภาคเรียน 10 กรกฎาคม 2566 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1 Portfolio) 
----------------------------------- 

 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1 Portfolio) ระหวางวันท่ี  
1 พฤศจิกายน 2565 – 5 มกราคม 2566 จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
1) จำนวนท่ีจะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 

คณะครุศาสตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

1108 สังคมศึกษา 51 
1109 ภาษาไทย 51 
1110 ภาษาอังกฤษ 51 
1111 คณิตศาสตร 51 
1112 การศึกษาปฐมวัย 51 
1113 วิทยาศาสตรท่ัวไป 51 
1115 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 51 

รวมคณะครุศาสตร 357 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
2202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 
2203 คหกรรมศาสตร  55 
2205 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  30 
2228 วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 60 
2229 นิติวิทยาศาสตร 30 

2240 
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 
   - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ 
   - นวัตกรรมผลิตภัณฑชีวภาพ 

30 

2244 ชีววิทยาสิง่แวดลอม (ชีววิทยา) 30 
2247 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม (เคมี) 30 
2248 วิทยาศาสตรและนวัตกรรม (คณิตศาสตรประยุกต) 30 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
2250 วิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร) 50 
2251 วิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล  

(วิทยาการขอมูลและการวเิคราะหสถิติเชิงธุรกิจ) 
30 

2252 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 40 
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 

3477 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 30 
3478 การจัดการนวัตกรรมดิจทัิลและคอนเทนท (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท) 30 

รวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 525 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 24 
2525 การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 56 
2536 เทคโนโลยีไฟฟา 24 
2548 การจัดการอสังหาริมทรัพยและทรัพยากรอาคาร 24 

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 
2545 การออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ 24 
2547 การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 24 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
1301 อุตสาหกรรมศิลปและวิทยาศาสตร 48 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
2519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร 32 
2544 วิศวกรรมหุนยนต 32 
2546 การจัดการวิศวกรรม 24 

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 312 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
2401 ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 24 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3401 ภาษาไทย 64 
3402 ภาษาอังกฤษ 64 
3403 ภาษาจีน 64 
3404 ภาษาญี่ปุน 64 
3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 64 
3480 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 32 
3481 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 24 

รวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 400 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
คณะศิลปกรรมศาสตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
6601 จิตรกรรม 32 
6606 การออกแบบนิเทศศิลป 64 
6611 ดนตรี  48 
6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) 32 
6616 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเปนผูประกอบการสรางสรรค) 64 
6617 การออกแบบแฟชัน่และสินคาไลฟสไตล (การออกแบบแฟชั่น) 40 
6618 การออกแบบแฟชั่นและสินคาไลฟสไตล (การออกแบบสินคาไลฟสไตล) 24 
6619 การออกแบบและนวัตกรรมดิจทัิล 40 

รวมคณะศิลปกรรมศาสตร 344 
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
8302 บัญช ี 96 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
7338 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 32 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 64 
7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 32 
7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 128 
7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) 64 
7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 64 
7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 64 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 544 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7349 การจัดการอีสปอรต  64 
7353 การจัดการการคา (การจัดการนวัตกรรมการคา) 15 
7354 การจัดการการคา (การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม) 15 

7355 
นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการทองเท่ียวและบริการ)  
(หลักสูตรสองภาษา) 

24 
 

7356 
นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอรตและธุรกิจเกม)  
(หลักสูตรสองภาษา) 

24 
 

7357 
นวัตกรรมการจดัการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล)  
(หลักสตูรสองภาษา) 

24 
 

7364 การตลาดดิจิทัล 32 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
7365 นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ 24 
7369 ธุรกิจระหวางประเทศและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ 40 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 262 
วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตร ี5 ป) 
2523 สถาปตยกรรม 32 
2543 สถาปตยกรรมภายใน 32 

รวมวิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 64 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

หลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 
2210 การแพทยแผนไทยประยุกต 32 

หลักสูตรแพทยแผนจีนบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 6 ป) 
2237 การแพทยแผนจีน 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
2227 วิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม 24 
2236 เลขานุการการแพทยและสาธารณสุข 24 
2301 กัญชาเวชศาสตร 24 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
2308 สาธารณสุขชุมชน 48 
2239 สาธารณสุขศาสตรและการสงเสริมสุขภาพ 48 

รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 215 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
3464 รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) (หองเรียนกรุงเทพ) 32 
3486 รัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 32 
3466 รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (หองเรียนกรุงเทพ) 32 

3487 
รัฐประศาสนศาสตร (การบริหารภาครัฐและเอกชน)  
(หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

32 

3450 การบริหารงานตำรวจ (หองเรียนกรุงเทพ) 80 
3485 การบริหารงานตำรวจ (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 40 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
3440 นิติศาสตร (หองเรียนกรุงเทพ) 120 
3484 นิติศาสตร (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 40 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
3471 รัฐศาสตร (การเมืองการปกครอง) (หองเรียนกรุงเทพ) 120 
3489 รัฐศาสตร (การเมืองการปกครอง) (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 40 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
3472 รัฐศาสตร (ความสัมพันธระหวางประเทศ) (หองเรียนกรุงเทพ) 32 
3490 รัฐศาสตร (ความสัมพันธระหวางประเทศ) (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 32 

รวมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 632 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7362 ธุรกิจดิจิทัลระหวางประเทศ (ธุรกิจระหวางประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หองเรียนกรุงเทพ) 
10 

7358 ธุรกิจดิจิทัลระหวางประเทศ (ธุรกิจระหวางประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

3495 
การจดัการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หองเรียนกรุงเทพ) 

5 

3475 
การจดัการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

5 

3496 
การจดัการโรงแรม (ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หองเรียนกรุงเทพ) 

5 
 

3476 
การจดัการโรงแรม (ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

5 

3497 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาต)ิ (หองเรียนกรุงเทพ) 15 
3442 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 55 
3452 การจัดการทองเท่ียว (หลกัสูตรนานาชาติ) (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 15 
3449 การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ (หองเรียนกรุงเทพ) 65 

3483 
การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  
(หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 
 

3423 การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก (หองเรียนกรงุเทพ) 65 
3482 การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 15 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
1201 คณิตศาสตร (หลักสูตรสองภาษา) (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 15 

รวมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 300 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7321 การจัดการโลจิสติกส 136 
7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาว)ี 170 
7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนสง) 68 
7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนสงสินคาทางอากาศ) 102 
7351 การจัดการโลจิสติกสสำหรับธุรกิจออนไลน 34 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
7360 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 25 

รวมวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 535 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

3322 
นิเทศศาสตร (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) 
(หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

64 

3329 นิเทศศาสตร (ภาพยนตรและสื่อดิจิทัล) (หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 100 

3335 
นิเทศศาสตร (การสรางสรรคเนื้อหาและงานขาว)  
(หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

32 

3336 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธและการสื่อสารเชิงกลยุทธ)  
(หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

48 

3337 
นิเทศศาสตร (การผลิตสือ่ดิจิทัลและสตรีมม่ิงมีเดีย)  
(หองเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

64 

รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร วิทยาเขตนครปฐม 308 
ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3469 การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 32 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
7345 การจัดการโลจิสติกส 64 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
3491 รัฐศาสตร (การเมืองการปกครอง) 32 

รวมศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 128 
ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
3493 นิติศาสตร 32 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
7347 การจัดการโลจิสติกส 40 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
3473 รัฐศาสตร (การเมืองการปกครอง) 32 

รวมศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง 104 
รวมจำนวนรบันักศึกษาท้ังส้ิน 5,030 

 
 

หมายเหต ุ :    1. ผูสมัครท่ีเลือกสมัครสาขาวิชาท่ีศูนยการศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีท่ีสอบผานการคัดเลือก 
                       และยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตองไปเขาศึกษาตามศูนยท่ีกำหนดในประกาศรับสมัคร 

  2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปด/ปด สาขาวิชาท่ีมีจำนวนรับไมเปนไปตามแผนรับ 
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2) คุณสมบัติและพ้ืนความรูของผูสมัครสอบ 
 2.1  คุณสมบัติและพ้ืนความรูท่ัวไป 
  2.1.1 ตองเปนผูท่ีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึนไป 
  2.1.2 ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  หรือนักบวชในศาสนาอ่ืน 
  2.1.3 เปนผูมีจิตปกติ และไมเปนโรคติดตอรายแรงท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาวิชาชีพ หรือ
โรคท่ีสังคมรังเกียจ เวนแตกฎหมายกำหนดไวเปนอยางอ่ืน 
  2.1.4 ไมเปนผูถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตาม
ระเบียบหรือขอบงัคับวาดวยวินัยนักศึกษา 
  2.1.5 ไมเปนผูเคยตองโทษ โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ  
หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 
  2.1.6 มีคุณสมบัติอยางอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดโดยไมขัดตอกฎหมาย 

2.1.7 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร  
หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัตเิฉพาะบางหลักสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต - คณิตศาสตร (หลักสูตรสอง
ภาษา) 

- ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยเรียนวิชากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอย
กวา 12 หนวยกิต 

- ค ณิ ตศ าสต ร  (ห ลั ก สู ต ร
ภาษาไทย 4 ป)  

- ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
เรียนวิชากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 
หนวยกิต 

- สังคมศึกษา 
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- คณิตศาสตร 
- การศึกษาปฐมวัย 
- วิทยาศาสตรท่ัวไป 
- เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ
การศึกษา 

- ผู ส มั ค รต อ งสอบ  “ คุณ ลั กษณ ะความ เป น ครู”           
ท่ีมหาวิทยาลัยเปนผูจัดสอบ 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต - เทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 
หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. สายชางอุตสาหกรรม 
หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร 
ดานสาธารณสุขศาสตร หรือดานวิศวกรรมศาสตร หรือ
ดานอ่ืนท่ีเทียบเคียงกัน โดยตองมีการเรียนในกลุมสาระ
การเรียนทางวิทยาศาสตรไมนอยกวาจำนวน 22 
หนวยกิต และคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 - ภู มิ ศ า ส ต ร แ ล ะ ภู มิ
สารสนเทศ 

ตองไมเปนบุคคลตาบอดสี 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัตเิฉพาะบางหลักสูตร 
3. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

- การบริหารงานตำรวจ 1. ผูสมัครตองมีอายุไมเกิน 21 ป  
2. ผูชายสวนสูงไมนอยกวา 160 ซ.ม.  
3. ผูหญิงสวนสูงไมนอยกวา 150 ซ.ม.  
4. คาดัชนีมวลกาย (BMI) ไมเกิน 35 
5. ไมมีรอยสักตามรางกาย ไมเปนผูพิการทางสายตา 
เชน ตาบอดสี และไมเปนผูพิการทางรางกาย 

4 . ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- ศิลปะการแสดง (ศิลปะการ
ล ะ ค ร แ ล ะ ค ว า ม เ ป น
ผูประกอบการสรางสรรค) 

-มีทักษะท่ีเก่ียวของกับศิลปะการแสดง เชน การกำกับ
การแสดง การเขียนบท การรองเพลง การเตนรำ
ประเภทตางๆ การออกแบบเสื้อผา การแตงหนา การ
ออกแบบฉาก และการจัดการแสดง เปนตน 

- ศิลปะการแสดง  
(นาฏศิลปไทย) 

- มีความรูความสามารถและทักษะในดานนาฏศิลปไทย 
เชน รำแมบทเล็ก การแสดงพ้ืนเมือง รำเดี่ยว รำคู ระบำ
แบบมาตรฐาน และระบำเบ็ดเตล็ดชุดตางๆ 
- มีความกลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค และมี
คุณสมบั ติ อ่ืน ท่ี เก่ียวของกับ ศิลปะการแสดง เชน 
แตงหนา ทำผม แตงกายเพ่ือการแสดง การจัดการแสดง 
เปนตน  

- ดนตรี 
 

- ตองมีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทย หรือขับรอง ไทยได 
- ตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากล หรือขับรองสากลได 
- มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอ
การเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ีตนเองถนัด 

- การออกแบบนิเทศศิลป   - ตองมีความรู  ความสามารถหรือทักษะทางดานศิลปะและ
การออกแบบ เชน การวาดเสน การใชสี และการจัด
องคประกอบศิลป   

- การออกแบบแฟชั่นและ
สิ น ค า ไ ล ฟ ส ไ ต ล  (ก า ร
ออกแบบสินคาไลฟสไตล) 

ตองมีความรู ความสามารถหรือทักษะทางดานศิลปะและการ
ออกแบบ เชน การจัดองคประกอบศิลป การออกแบบ
ผลิตภัณฑ หรือ การออกแบบ 

- การออกแบบแฟชั่ นและ
สิ น ค า ไ ล ฟ ส ไ ต ล  (ก า ร
ออกแบบแฟชั่น) 

- ตองมีพ้ืนฐานความรู ความสามารถหรือทักษะทางดาน
ศิลปะและการออกแบบ เชน การจัดองคประกอบศิลป 
การออกแบบเครื่องแตงกาย หรือ การออกแบบ เปนตน 
หรือมีใจรักท่ีอยากจะเรียนรูทักษะทางดานแฟชั่น 

 - จิตรกรรม - มี พ้ื น ฐานทางด านการวาด เส นจิ ต รกรรม  และ
องคประกอบศิลปะ 
- มีความรูเบื้องตนเก่ียวกับประวัติศาสตรศิลปะ หรืองาน
ศิลปกรรมรวมสมัย 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัตเิฉพาะบางหลักสูตร 
  - การออกแบบนวัตกรรม

ดิจิทัล 
-  ตองมีความรู  ความสามารถหรือทักษะทางดานศิลปะและ
การออกแบบ 
 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต - ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุมภาษาตางประเทศไมต่ำกวา 2.00 

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

- เปนผูสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นป ท่ี  6 หรือ
เทียบเทา 
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุมภาษาตางประเทศไมต่ำกวา 2.00 

- การจัดการอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและบริการ 

- เปนผูมีใจรักงานดานบริการ 
- มีบุคลิกภาพดี คลองแคลว กระตือรือรน มีมนุษย
สัมพันธ และกลาแสดงออก 
- มีความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

- การจัดการโรงแรมและธุรกิจ
ท่ีพัก 
 

- เปนผูมีใจรักงานดานบริการ 
- มีบุคลิกภาพดี คลองแคลว กระตือรือรน มีมนุษย
สัมพันธ และกลาแสดงออก 
- มีความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

6. บริหารธุรกิจบณัฑิต - ธุรกิจดิจิทัลระหวางประเทศ 
(บริหารธุรกิจระหวางประเทศ) 

- เปนผูสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือ
เทียบเทา 
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุมภาษาตางประเทศไมต่ำกวา 2.00 

7. หลักสูตรแพทยแผน
ไทยประยุกตบัณฑิต 

การแพทยแผนไทยประยุกต   1. สำเร็จการศึกษา ไมต่ำกวาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และตองศึกษาสาระการเรียนรูรายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติมรวมกันดังนี้คือ  
 1.1 วิทยาศาสตรไมนอยกวา 22 หนวยกิต   
 1.2 คณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ  
 1.3 ภาษาอังกฤษไมนอยกวา 9 หนวยกิต  
สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน จะตองศึกษา
รายวชิาตาง ๆ ท่ีเทียบเทาเกณฑท่ีกำหนดขางตน  
  2. มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและ
จิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ
ผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือตอการ
ประกอบวิชาชีพ 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัตเิฉพาะบางหลักสูตร 
8. การแพทย แผนจีน
บัณฑิต 

การแพทยแผนจีน   1. เปนผู ท่ีกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปท่ี 6 (สายสามัญหรือเทียบเทา) ในแผนการเรียน
สายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ สายศิลป-ภาษา 
หรือ สายศิลป -คำนวณ หรือเปนผู ท่ีกำลังศึกษาใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  2. มีผลคะแนนภาษาจีน HSK 3 ขึ้นไป ไดรับการยกเวนการ
เรียนปรับภาษาจีน ในชั้นปท่ี 1 

9. สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

สาธารณสุขชุมชน   1. ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ เปนผูกำลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปท่ี 6 (สายสามัญหรือเทียบเทา) 
ในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือ 
สายศิลป-ภาษา หรือสายศิลป- คำนวณ ในปการศึกษา
สุดทาย 
  2. ไมเปนผูพิการทางสายตา เชน ตาบอดสี มีความ
ประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ไม
เจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความ
ผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือตอการ
ประกอบวิชาชีพ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
และการสงเสริมสุขภาพ 

1. ไมมีความพิการและความผิดปกติทางรางกาย 
2. ตองเปนผูท่ีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาข้ึนไป 
3. ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาการสาธารณสุข
ชุมชนกำหนด 

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต กัญชาเวชศาสตร 1. เปนผูสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นป ท่ี  6 หรือ
เทียบเทา 
2. ไมจำกัดอายุและเพศ 
3. มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 
ไมเจ็บปวยหรือเปน โรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติท่ี
เปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือตอการประกอบวิชาชีพ 

เล ข านุ ก า รก า รแ พ ท ย แ ล ะ
สาธารณสุข 

1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีมาจะพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ) 
2. ไมมีความพิการและความผิดปกติทางรางกาย 

วิทยาศาสตรสุขภาพและความ
งาม 

1. ไมมคีวามพิการและความผิดปกติทางรางกาย 
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3) รายละเอียดใน Portfolio ท่ีผูสมัครตองเตรียมและจัดสังสงใหกับคณะ วิทยาลัย ศูนยการศึกษา 
คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา รายละเอียดท่ีตองเตรียมใน Portfolio 

1 คณะครุศาสตร (ทุกสาขาวิชา) 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

1. แฟมสะสมผลงาน  
       1.1 ไฟล pdf. จำนวน 1 ไฟล (10 - 20 หนา)   
   ** ไมแชร dive (จำกัด ไมเกิน 10 MB.) 
   หัวขอ 
       1.2 ประวัติการศึกษา ใบ ปพ. หรือ รูปถายเกรดในสมุดพก  
       1.3 ประวัติตนเอง / ผลงานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ หรือ 
ผลงานทางวิชาการ เชน ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร   
   ** รูปแบบตามความถนัดของตนเอง 
   2. มีคาเฉลี่ย GPAX มากกวาหรือเทากับ 2.50 (4 เทอม) 
   3. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CEFR CU - TEP TU - GET 
เปนตน (ถามีมาแสดงจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
   4. สอบสัมภาษณรูปแบบออนไลน แจงลิงกเขาสอบในวันท่ี 20 
มกราคม 2566 
   5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ 
   ** กรณีสง Portfolio สงแยกสาขาวิชาท่ีเลือก สงไฟล Portfolio ได
ตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2565- 14 มกราคม 2566 ดังอีเมลลนี ้
      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดแก ece.edu@ssru.ac.th 
      สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดแก math.edu@ssru.ac.th 
      สาขาวิชาภาษาไทย ไดแก thai.edu@ssru.ac.th 
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดแก eng.edu@ssru.ac.th 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ไดแก gs.edu@ssru.ac.th 
      สาขาวิชาสังคมศึกษา ไดแก ss.edu@ssru.ac.th 
      ส า ข า วิ ช า เท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า  ไ ด แ ก  
eit.edu@ssru.ac.th 
   6 . รับ การสอบสั มภ าษณ ท าง VDO CALL (โป รแกรม  Meet 
เจาหนาท่ีจะแจงลิงกเขาหองสอบในกลุมไลน )  ในวันท่ี 23 - 24 
มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (รอประกาศมหาวิทยาลัย) 
ยกเวน สาขาเทคโลยีดิจิ ทัลเพ่ือการศึกษา ไม มีสอบสัมภาษณ  
พิจารณาจากเลม portfolio และประวัติการศึกษาเทานั้น  
ติดตามตารางการแบงชวงเวลาในการสอบท่ีหนาเพจ facebook 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 
- หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต 

  1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
  4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีมาจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
  5. ผลงานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 
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คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา รายละเอียดท่ีตองเตรียมใน Portfolio 
  (ทุกสาขาวิชา) เชน ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร เปนตน 

  6.  สอบสัมภาษณ Online 
ชองทางการจัดสงเอกสาร Portfolio ดังน้ี   

    1. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชั่นสาม Add Line 
QR-Code  

 
   
 
 

 
ใหผู สมัครสอบ  ส ง Portfolio รูปแบบ ไฟล   PDF ทาง e-mail : 

Kittisak.te@ssru.ac.th 
     2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ Add Line QR-
Code  

 
 
 
 

ใหผูสมัครสอบ สง Portfolio รูปแบบ ไฟล  PDF ทาง e-mail  : 
Patinya.sa@ssru.ac.th 
   3. สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนต Add Line QR-Code  

 
 
 
 
 

    ให ผู สมั ครสอบ  ส ง  Portfolio รูปแบบ  ไฟล   PDF ท าง e-mail : 
robot_eng@ssru.ac.th 
 
   4. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา Add Line QR-Code  

 

 

 
    ให ผู สมั ค รสอบ  ส ง Portfolio รูป แบบ  ไฟล   PDF ท าง e-mail : 
athisamai.so@ssru.ac.th 
 
 
 

mailto:Kittisak.te@ssru.ac.th
mailto:Patinya.sa@ssru.ac.th
mailto:robot_eng@ssru.ac.th
mailto:athisamai.so@ssru.ac.th
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คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา รายละเอียดท่ีตองเตรียมใน Portfolio 
   5. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Add Line 
QR-Code  

 

 

 

    ใหผูสมัครสอบ สง Portfolio รูปแบบ ไฟล  : PDF  ทาง e-mail  : 
stoh.fit@ssru.ac.th 
   6. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม Add Line QR-Code  

 

 

 
     ให ผู สมัครสอบ  ส ง Portfolio รูปแบบ  ไฟล   PDF ทาง e-mail : 
reudee.ni@ssru.ac.th 
   7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร Add Line QR-Code  

 
 

 
 
 

     ใหผูสมัครสอบสง Portfolio รูปแบบ ไฟล PDF ทาง e-mail : 
ce.fit.ssru2@gmail.com 
 8. สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย Add Line QR-Code  

 

 
 

 

     ให ผู สมั ครสอบ  ส ง Portfolio รูปแบบ  ไฟล   PDF ทาง e-mail : 
duangrat.da@ssru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reudee.ni@ssru.ac.th
mailto:duangrat.da@ssru.ac.th
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คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา รายละเอียดท่ีตองเตรียมใน Portfolio 
  9. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพยและทรัพยากรอาคาร Add 
Line QR-Code 

 

 

 

 

    ให ผู สมั ค รสอบ  ส ง Portfolio รูป แบบ  ไฟล   PDF ท าง e-mail : 
realfm.fit@ssru.ac.th  
   10. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและวิทยาศาสตร Add Line QR-
Code 
 
 
 
 
 

   ให ผู ส มัครสอบส ง Portfolio รูปแบบ ไฟล PDF ทาง e-mail : 
Apinya.su.ssru.ac.th 

3. คณะวิทยาการจัดการ (ทุกสาขาวิชา) 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
    
 

  1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีมาจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)       
  6.  สอบสัมภาษณ Online ใหผูสมัครสอบ สง Portfolio ทาง e-
mail ดังนี้ 
  - สาขาวิชาบัญชี E-mail : acc.fms@ssru.ac.th 
  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ E-mail : econ.fms@ssru.ac.th 
  - การบริหารทรัพยากรมนุษย E-mail : hrm.fms@ssru.ac.th 
  - การเงินการธนาคาร E-mail : fin.fms@ssru.ac.th 
  - การตลาด E-mail : mkt.fms@ssru.ac.th 
  - ธุรกิจระหวางประเทศ E-mail : inb.fms@ssru.ac.th 
  - การจัดการธุรกิจบริการ E-mail : ser.fms@ssru.ac.th 
  - การประกอบการธุรกิจ E-mail : ent.fms@ssru.ac.th 
รูปแบบ ไฟล : PDF  
   ช่ือเรื่อง : ขอสง portfolio เลขท่ีสมัครสอบ.........  
   (ตั ว อ ย า ง ชื่ อ เ รื่ อ ง  :  ข อ ส ง  portfolio เล ข ท่ี ส มั ค ร ส อ บ 
65128302001)  
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คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา รายละเอียดท่ีตองเตรียมใน Portfolio 
ช่ือไฟลท่ีแนบมา : Portfolio ช่ือ สกุล เลขท่ีสมัครสอบ  
   (ตัวอยางชือ่ไฟล: Portfolio นางสาวศึกษา เรียนดี 65128302001) 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  : Add Line QR-Code    
 
 
 
 
ช่ือเพจ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   (ทุกสาขาวิชา) 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
 

   1. แฟมสะสมผลงาน 
   2. คาเฉลี่ย GPAX  
   3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
   4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) เชน 
TOEIC, TOEFL, CU-TEP, TU-GET 
   5. ผลงานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 
เชน ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร 
   6. การสง Portfolio รูปแบบไฟล ผาน Google Form ตาม Link นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfESKebHZQIGi0qgLh
FgAM34ylHSZ4b_2KdbupmECIVON9LDA/viewform หรือ QR Code 

 
 
 
 
 
 
    7. การสอบสัมภาษณและชองทางการติดตอสอบถามผานกลุม
ไลน ตาม QR Code ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

5. คณะศิลปกรรมศาสตร 
       หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  5.1 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 
    

**มีการสอบสัมภาษณ โดยสาขาวิชาจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจาก 
   1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
   2. การสอบสัมภาษณ  
   ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfESKebHZQIGi0qgLhFgAM34ylHSZ4b_2KdbupmECIVON9LDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfESKebHZQIGi0qgLhFgAM34ylHSZ4b_2KdbupmECIVON9LDA/viewform
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คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา รายละเอียดท่ีตองเตรียมใน Portfolio 
   1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (เนนนำเสนอผลงานท่ีเก่ียวของ 

กับสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) ประกอบดวย 
1.1 ประวัติขอมูลเบื้องตนพอสังเขป (Resume) 

   1.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX  
   1.3 ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัล ท่ี ไดรับ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
สาขาวิชาท่ีสมัครเรียน    
   1.4 ผลงานทางดานศิลปะ เชน วาดเสน งานจิตรกรรม การจัด
องคป ระกอบ ศิลป  และผลงานการออกแบบนิ เทศ ศิลป  เช น 
ภาพประกอบ ตราสัญลักษณ คาแรคเตอร หรืองานอ่ืนๆ ตามความถนัด  
**โดยจัดสงแฟมสะสมผลงาน (portfolio) ในรูปแบบไฟล .PDF 
จำนวน 1 ไฟล และ ตั้งช่ือไฟล : portfolio รหัสประจำตัวผูสมัคร 
ตามดวยช่ือ-นามสกุล และรอบการสมัคร (ตัวอยางช่ือไฟล  : 
portfolio 66126606001 นายนิเทศ ออกแบบ รอบท่ี 1)   
**จัดสงอัพโหลดไฟลไดท่ี E-mail : vcd.ssru@ gmail.com 
   ภายในวันท่ี 18 มกราคม 2566 
**ติดตามขอมูลขาวสารไดท่ี ID Line official : @987zfaok 

  5.2 สาขาวิชาจิตรกรรม **ไมมีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ โดยสาขาวิชาจะพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาจาก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (เนนนำเสนอผลงานท่ี
เก่ียวของ กับสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) ประกอบดวย 
    1. ประวัติขอมูลผูสมัครพอสังเขป (Resume) 
    2. ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  
    3. ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลท่ีไดรับ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา
ท่ีสมัครเรียน    
    4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)    
   **จัดสงแฟมผลงานในรูปแบบไฟล PDF มายังอีเมลสาขาวิชา
จิ ต ร ก ร ร ม  email : paintingssru1@gmail.com โด ย ร ะ บุ ช่ื อ 
นามสกุล รหัสผู เขาสอบ รอบการสมัคร ใหครบถวน  วัน ท่ี 18 
มกราคม 2566 

  5.3 การออกแบบแฟช่ันและสินคาไลฟ
สไตล (การออกแบบแฟช่ัน) 

**ไมมีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ โดยสาขาวิชาจะพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาจาก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (เนนนำเสนอผลงานท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาการการออกแบบแฟชั่นและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) 
ประกอบดวย 
   1. ประวัติขอมูลผูสมัครพอสังเขป (Resume) 
   2. ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
   3. ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลท่ีไดรับ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา
ท่ีสมัครเรียน (ถามี)   
   4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
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**จั ด ส งแฟ ม ผล งาน ใน รูป แบ บ ไฟ ล  PDF มา ยั ง   E-mail : 
FashionSSRU@gmail.com โด ย ตั้ ง ชื่ อ ไฟ ล  : เล ข ท่ี ส มั ค ร ส อ บ 
66126617001 ตามดวยชื่อ – นามสกุล วันท่ี 18 มกราคม 2566 

   5.4 การออกแบบแฟช่ันและสินคา
ไลฟสไตล (การออกแบบสินคาไลฟ
สไตล) 

**ไมมีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ โดยสาขาวิชาจะพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาจาก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (เนนนำเสนอผลงานท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาการออกแบบสินคาไลฟสไตลและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ) ประกอบดวย 
   1. ประวัติขอมูลผูสมัครพอสังเขป (Resume) 
   2. ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
   3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
 **จั ด ส งแ ฟ ม ผ ล งาน ใน รูป แ บ บ ไฟ ล  PDF ม ายั ง  E-mail : 
LSPD.SSRU@gmail.com โด ย ตั้ ง ชื่ อ ไฟ ล  : เล ข ท่ี ส มั ค ร ส อ บ 
66126618001 ต า ม ด ว ย ชื่ อ  – น า ม ส กุ ล  (ตั ว อ ย า ง ชื่ อ ไฟ ล : 
66126618001 นางสาวเกง แถมหนาตาดี) วันท่ี 18 มกราคม 2566 

   5 .5 ส าข า วิ ช าศิ ล ป ะก า รแ ส ด ง 
(นาฏศิลปไทย) 

ไมมีการสอบสัมภาษณ โดยสาขาวิชาจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจาก 
   1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
   2. การสอบปฏิบัต ิโดยดูจากคลิป VDO การแสดง 
   ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (เนนนำเสนอผลงานท่ีเก่ียวของ 

กับสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) ประกอบดวย 
   1.1 ประวัติขอมูลผูสมัครพอสังเขป (Resume) 
   1.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม (GPAX)  
   1.3 หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ ดาน
สาขาวิชาท่ีเลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ    
   1.4 ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัล ท่ีไดรับ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
สาขาวิชาท่ีสมัครเรียน(ถามี)     
   1.5 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
   1.6 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ      
   **จัดสงแฟมผลงานในรูปแบบไฟล PDF โดยสงมายังอีเมลลแขนง
วิชานาฏศิลปไทย  email:  
Thaidance_theatre@ssru.ac.th โดยระบุ ชื่ อ เรื่ อ งการส ง ชื่ อ -
นามสกุล รหัสผูเขาสอบ รอบการสอบ และชองการติดตอท่ีสะดวก ให
ครบถวน วันท่ี 18 มกราคม 2566 
2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดง ดังนี้ 

   2.1 ทำคลิป VDO การแสดงท่ีผูสมัครสอบแสดงดวยตนเอง
ประกอบดวย รำแมบทเล็ก และการแสดงนาฏศิลปท่ีถนัดรูปแบบไฟล
วีดีโอ หรือ ลิงกยทููป 

mailto:FashionSSRU@gmail.com
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คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา รายละเอียดท่ีตองเตรียมใน Portfolio 
   5.6 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร
และความเปนผูประกอบการสรางสรรค 

**มีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ  โดยสาขาจะพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาจาก 
   1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดง 
   3. สอบสัมภาษณ Online  
     ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (เนนนำเสนอผลงานท่ีเก่ียวของ 

กับสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) ประกอบดวย 
   1.1 จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
   1.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม 
GPAX  
   1.3  หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ ดาน
สาขาวิชาท่ีเลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ    
   1.4 ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัล ท่ี ไดรับ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
สาขาวิชาท่ีสมัครเรียน    
   1.5 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)    
   ***จัดสงแฟมผลงานในรูปแบบไฟล PDF*** มายังอีเมลแขนงวิชา
ศิลปะการละครและความเปนผูประกอบการสรางสรรค email : 
theatrearts.ssru@gmail.com  
โดยระบุชื่อเรื่องท่ีสง ตอง ระบุชื่อ นามสกุล รหัสผูเขาสอบ รอบการ
สมัครสอบ ใหครบถวน วันท่ี 18 มกราคม 2566 
  2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดง ดังนี้ 

   2.1  จัดทำคลิป VDO การแสดง หรือทักษะดานการออกแบบ ท่ี
เก่ียวของกับศิลปะการแสดง ตามความถนัดของผูเขาสอบ ความยาวไม
เกิน 3-5 นาที  
   2 . 2  จั ด ส ง ค ลิ ป  VDO ท า ง อี เ ม ล  email : 
theatrearts.ssru@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่องท่ีส ง ตอง ระบุชื่อ 
นามสกุล รหัสผูเขาสอบ รอบการสมัครสอบ ใหครบถวน  วันท่ี 18 
มกราคม 2566 

  3. สอบสัมภาษณ (VDO CALL) ตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดย

จะแจงชองทางหองสอบออนไลนภายหลัง 
5.7 สาขาวิชาดนตร ี

 
**ไมมีการสอบสัมภาษณ โดยสาขาวิชาจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
จาก 
   1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดงดนตรี 
   ตามรายละเอียดดังนี ้
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  1. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (เนนนำเสนอผลงานท่ีเก่ียวของ 

กับสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) 
  1.1 จัดทำเอกสารแนะนำตัว ประวัติผูสมัครพอสังเขป (Resume) 
  1.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม (GPAX)  
  1.3 หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ ดาน
สาขาวิชาท่ีเลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ    
  1.4 ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลท่ีไดรับ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา
ท่ีสมัครเรียน (ถามี) 
  1.5  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีจะพิจารณาเปนกรณี พิเศษ)    
     ***จัดสงแฟมผลงานในรูปแบบไฟล PDF*** มายังอีเมล 
email: ssru.music001@gmail.com  
โดยระบุชื่อเรื่องท่ีสง ตอง ระบุชื่อ นามสกุล รหัสผูเขาสอบ รอบ 
การสมัครสอบ ใหครบถวน วันท่ี 18 มกราคม 2566 
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดงดนตรี ดังนี้ 

     2.1 ทำคลิป VDO หรือคลิปผลงานการแสดง ดานดนตรี หรืออ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ  ตามความถนัดของผูเขาสอบ ความยาวไมเกิน 5 นาที  
    2.2 จัดสงคลิป VDO หรือคลิปผลงานการแสดง ดานดนตรี มายัง
อีเมล email : ssru.music001@gmail.com  
โดยระบุชื่อเรื่องท่ีสง ตอง ระบุชื่อ นามสกุล รหัสผูเขาสอบ รอบการ
สมัครสอบ ใหครบถวน วันท่ี 18 มกราคม 2566 

  5.8 ส าข า วิช าการออกแบ บแล ะ
นวัตกรรมดิจิทัล 

**ไมมีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ โดยสาขาวิชาจะพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาจาก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (เนนนำเสนอผลงานท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) ประกอบดวย 
   1. ประวัติขอมูลผูสมัครพอสังเขป (Resume) 
   2. จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
   3. ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)   
   4. หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ ใบประกาศ
เกียรติบัตร รางวัลท่ีไดรับ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียนหรือ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี)  
   5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
     **จัดส งแฟ มผลงานในรูปแบบไฟล  PDF มายั ง E-mail : 
ddi.ssru@gmail.com โ ด ย ตั้ ง ชื่ อ ไ ฟ ล  : เ ล ข ท่ี ส มั ค ร ส อ บ 
66126619001 ต า ม ด ว ย ชื่ อ  – น า ม ส กุ ล  (ตั ว อ ย า ง ชื่ อ ไฟ ล : 
66126619001 นางสาวเกง แถมหนาตาดี) วันท่ี 18 มกราคม 2566 
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คณะ/วิทยาลัย/ศูนยการศึกษา รายละเอียดท่ีตองเตรียมใน Portfolio 
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   (ทุกสาขาวิชา) 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   
   
 

  1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีมาจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ 
     กรณีสง Portfolio  รูปแบบไฟล PDF  ชองทางการจัดสง ตาม
สาขาวิชาท่ีสมัคร ดังนี ้
   1 .  ส า ข า วิ ช า ภู มิ ศ า ส ต ร แ ล ะ ภู มิ ส า ร ส น เท ศ  ไ ด แ ก  
geo.fhs.ssru@gmail.com 
   2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดแก  eng.fhs@ssru.ac.th  
   3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไดแก bessru3525@gmail.com 
   4. สาขาวิชาภาษาจีน ไดแก  ssru.china@gmail.com    
   5. สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ไดแก  japsect.ssru@gmail.com 
   6. สาขาวิชาภาษาไทย   ไดแก  hs.thai.ssru3@gmail.com 
   7. กลุมสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
    -แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ไดแก pennapa.pa@ssru.ac.th 
    -แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ไดแก ariya.po@ssru.ac.th 

7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
   (ทุกสาขาวิชา) 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
 

  1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
  4. สอบสมัภาษณ Online 
**สง Portfolio ท่ี https://forms.gle/GMZj7GyH1PoUpetj6 

8. วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 
   หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
   (5 ป) (ทุกสาขาวิชา) 
       

  1. แฟมสะสมผลงานการฝกทักษะความถนัดการวาดเสน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
  5. สอบสัมภาษณ Online 
**สง Portfolio รูปแบบไฟล ผาน Google Form ตาม Link นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/1zW8dN8mLUIeG7C3Yy
oKc0L5pLSIDVvttxUb4M6JVWYA/edit หรือ QR Code  
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1zW8dN8mLUIeG7C3YyoKc0L5pLSIDVvttxUb4M6JVWYA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zW8dN8mLUIeG7C3YyoKc0L5pLSIDVvttxUb4M6JVWYA/edit
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1. สาขาวิชาสถาปตยกรรม Add Line QR-Code 

 
 
 
 
 

2. สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน Add Line QR-Code 
                         
 
 
 
 

9. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 

  1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีมาจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ Online 
***กรณีสง Portfolio ท่ี 
https://forms.gle/QJmBHvUuZMZ7WANG7 

                                

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร.  02-1601571-73 
10. วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลาย
เชน  
   (ทุกสาขาวิชา) 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
   ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี
   ศูนยการศึกษาพัทยา จังหวัดชลบุรี 

  1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว (ภาษาไทย หรือ อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  5 . ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีจะพิจารณาเปนกรณี พิ เศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ Online 
**กรณี สง Portfolio รูปแบบไฟล  e-mail : pr.cls@ssru.ac.th  
โดยระบุรายละเอียดช่ือสาขาวิชาท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล เลขท่ี
ประจำตัวผูสมัคร และชองทางติดตอท่ีสะดวก** 
**สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเบอรโทรศัพท 062-491-3343 

https://forms.gle/QJmBHvUuZMZ7WANG7
mailto:pr.cls@ssru.ac.th
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11. วิทยาลัยนิเทศศาสตร 
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
       
 

  1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX 2.00 ข้ึนไป 
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) ไฟล PDF ไมเกิน 10 หนา โดยระบุ
รายละเอียดชื่อสาขาวิชาท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล เลขท่ีประจำตัวผูสมัคร 

สงมาท่ี Google Form ตาม QRCODE นี้ 
 
 
 
 
 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีมาจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
  6. การสอบสัมภาษณรูปแบบ Online 
  7.สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี: 
เว็บไซตwww.facebook.com/CCA.SSRU ช่ือเพจ : วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เบอรโทรศัพทติดตอ 
สำนักงาน 065 -9427588 ฝายวิชาการ 065-9427688 

12. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ (ทุกสาขาวิชา) 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 

   1. แฟมสะสมผลงาน 
   2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
   3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
   4. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC CEFR CU-TEP TU-
GET เปนตน (ถามีมาแสดงจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
   5. ผลงานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 
เชน ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร 
   6. สอบสัมภาษณ Online 
ชองทางการจัดสงเอกสาร Portfolio ดังน้ี   
  1. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหวางประเทศ Add Line QR-Code  

 
 
 
 
 
 

ให ผู ส มั ค ร ส อ บ  ส ง  Portfolio รู ป แ บ บ  ไฟ ล   PDF ท า ง  e-mail : 
sommaya.pr@ssru.ac.th 
 

mailto:sommaya.pr@ssru.ac.th
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  2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  (หลักสู ตรนานาชาติ ) Hotel 
Management (International Program) และสาขาภัตตาคารและการ
จัดเลี้ยง (หลักสูตรนานาชาติ) Add Line QR-Code  

 
 
 
 
 
 

ให ผู ส มั ค ร ส อ บ  ส ง  Portfolio รู ป แ บ บ  ไฟ ล   PDF ท า ง  e-mail : 
nantana.la@ssru.ac.th 
 

    3. สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) Add Line 
QR-Code  

 
 
 
 
 

 

ให ผู ส มั ค ร ส อ บ  ส ง  Portfolio รู ป แ บ บ  ไฟ ล   PDF ท า ง  e-mail : 
supaksiri.pr@ssru.ac.th 
 

  4. สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (Airline Business – 
International Program) Add Line QR-Code  
 

 
 
 
 
 

ให ผู ส มั ค ร ส อ บ  ส ง  Portfolio รู ป แ บ บ  ไฟ ล   PDF ท า ง  e-mail : 
rojanard.wa@ssru.ac.th 
 

   5. สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรสองภาษา) Add Line QR-Code 
 
 
 
 
 
 
ให ผู ส มั ค รสอบ  ส ง  Portfolio รูป แบ บ  ไฟ ล   PDF ท าง  e-mail : : 
luechai.ti@ssru.ac.th 

mailto:nantana.la@ssru.ac.th
mailto:supaksiri.pr@ssru.ac.th
mailto:luechai.ti@ssru.ac.th
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   6. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ Add Line 
QR-Code 

 
 
 
 
 

 

ให ผู ส มั ค ร ส อ บ  ส ง  Portfolio รู ป แ บ บ  ไฟ ล   PDF ท า ง  e-mail : 
tihm_chm@ssru.ac.th 
 

   7. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก Add Line QR-Code 
 

 
 
 
 
 

 ใหผูสมัครสอบ สง Portfolio ทาง Google Forms ที่ 
https://forms.gle/jdqRaysjV9m1W1kV7 

13. วิทยาลัยสหเวชศาสตร 
  13.1 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ประยุกต 

   1. แฟมสะสมผลงาน: แนะนำตนเอง, เรียงความความสนใจในศาสตร
การแพทยแผนไทยและเปาหมายในการเขาศึกษา 
   2. ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัล หรือภาพถายการเขารวมกิจกรรมท่ี
แสดงถึงความสนใจใฝรูในศาสตรการแพทยแผนไทย เชน การศึกษาดู
งานจากหมอพ้ืนบาน หรือจากผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย การ
เขารวมนิทรรศการการแพทยแผนไทย หรืองานมหกรรมสมุนไพร เปน
ตน 
*** สามารถจัดสงไฟลเอกสารไดทาง *** 
      https://forms.gle/ZhF9S6vrTNgK3SsV6 

  13.2 สาขาวิชาการแพทยแผนจีน   1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose  
  4. ใบประกาศเกียรติบตัร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
  5. สอบสัมภาษณ Online 
หลักสูตรแพทยแผนจีน สามารถสงเอการการสมัครไดทาง อีเมล
สาขา E-mail : tcmssru@gmail.com 

  13.3 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     1. แฟมสะสมผลงาน 
1.1 จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 

หรือ อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
1.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX  
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1.3 ผลงานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ หรือ ผลงานทาง

วิชาการ 
1.4 ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลท่ีไดรับ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

สาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
1.5 ชองทางการสงแฟมสะสมผลงาน สามารสงไดท่ี 

https://forms.gle/E16rHKcKxLu8NeB5A หรือ Scan QR Code  
 
 
 
 
 

** ไฟลpdf. จำนวน 1 ไฟล (10 - 20 หนา) 
** ไมแชรdive (จำกัด ไมเกิน 10 MB.) 
   2. สอบสัมภาษณOnline 

  13.4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
และการสงเสริมสุขภาพ 
 

1. แฟมสะสมผลงาน  
2. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา  
3. สอบสัมภาษณ Online  
แฟมเอกสารการสมัครเรียน การแนะนำตัว Portfolio สามารถสง
ทางอีเมลสาขา  
E-mail : php.ahs@ssru.ac.th 

  13.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   - สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร  
   - สาขาวิชาเลขานุการการแพทยและ
สาธารณสุข  
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
ความงาม 
 
 

1. เปนผูสำเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา 
2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
3. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีมาจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
5. สอบสัมภาษณ Online 
6. ไมมีความพิการและความผิดปกติทางรางกาย 
7. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
*** จัดสงไฟล Portfolio ตามสาขาวิชา ตอไปนี้ 
1. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร : 

https://forms.gle/nLeNAvUQy49Hrwy49 หรือ Scan QR 
Code   

                    
2. สาขาวิชาเลขานุการการแพทยและสาธารณสุข  

E-mail : sasipen.kr@ssru.ac.th 

https://forms.gle/E16rHKcKxLu8NeB5A
mailto:php.ahs@ssru.ac.th
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3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม 

E-mail : nustha.ki@ssru.ac.th 
หมายเหตุ : ไฟล Portfolio จะตอง Save เปน .PDF,.JPEG พรอมท้ัง
ระบุชื่อไฟลเปน ชื่อ-สกุล เบอรโทร และสาขาวิชาท่ีสมัคร 

14. ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี
 (ทุกสาขาวิชา) 

  1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีมาจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ Online 
                
 
 
 
 
**สามารถสแกนคิวอาโคด 
**กรณีสง Portfolio รูปแบบไฟล (โดยตั้งช่ือ Portfolio รอบท่ี 1) 
ทาง E-mail udon@ssru.ac.th โดยระบุรายละเอียดช่ือสาขาวิชาท่ี
สมัคร ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีประจำตัวผูสมัคร และชองทางติดตอท่ี
สะดวก 
** หรือนำสงเอกสารเลขท่ี 707 หมู 3 ตำบลสามพราว อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 41000 
* * ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม เ บ อ ร โ ท ร ศั พ ท                           
042-129556, 099-3239944 

15. ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง 
     (ทุกสาขาวิชา) 

  1. แฟมสะสมผลงาน 
  2. มีคาเฉลี่ย GPAX  
  3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ 
อังกฤษก็ไดตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถามีมาจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ Online 
**ผูสมัครสามารถสง Portfolio ในรูปแบบไฟล PDF ทาง E-mail : 
kantamanee.an@ssru.ac.th  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
ชื่อเพจ :วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมรภ.สวนสุนันทา ศูนย
การศึกษาจังหวัดระนอง โทร.064-2939446 (คุณกัณฐมณี อางทอง) 
และ (063-0954428) คุณพงศักดิ์ รุงสง 

mailto:udon@ssru.ac.th
mailto:kantamanee.an@ssru.ac.th
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4) รายละเอียดการสอบปฏิบัตสิำหรับผูสมัครสอบเขาศึกษาในระดับปริญญาตร ี(รปูแบบออนไลน)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชาและช่ือวิชาท่ีสอบปฏิบัติ 
 

ทักษะท่ีสอบ ส่ิงท่ีตองเตรียมในการทดสอบ 
 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) 
 

 

ไมมีการสอบสัมภาษณ แตจะพิจารณาจาก Portfolio และ
คลิปวีดีโอการแสดง 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและ
ความเปนผูประกอบการสรางสรรค) 
 

- ไมมีการสอบปฏิบัติ แตจะพิจารณาจาก Portfolio และ
คลิปวีดีโอการแสดง 
- มีสอบสัมภาษณออนไลน (VDO CALL) 

 

สาขาวิชาดนตรี 
 

ไมมีการสอบสัมภาษณ แตจะพิจารณาจาก Portfolio และ
คลิปวีดีโอการแสดงดานดนตรี  

การออกแบบแฟชั่นและสนิคาไลฟสไตล 
(การออกแบบแฟชั่น) 

ไมมีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ  แตจะพิจารณาจาก  
Portfolio 

การออกแบบแฟชั่นและสินคาไลฟสไตล 
(การออกแบบสินคาไลฟสไตล) 

ไมมีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ  แตจะพิจารณาจาก  
Portfolio 

การออกแบบนิเทศศิลป มีการสอบสัมภาษณ และพิจารณา Portfolio 
จิตรกรรม ไมมีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ  แตจะพิจารณาจาก  

Portfolio 
การออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล ไมมีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ  แตจะพิจารณาจาก  

Portfolio 



29 
 

 
 

5) การรับสมัคร   
  ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ
ปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1 Portfolio) แลวจึงสมัคร 
  หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งแมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือก
เขาเปนนักศึกษาแลวก็ตามจะถูกตัดสิทธิค์รั้งนี้โดยไมไดรับเงินคืน 

อนึ่งมหาวิทยาลัยไดประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษา ภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1 Portfolio) ดังนี้ 
 1. ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 
สาขาวิชาเทานั้น ดังนั้นผูสมัครตองศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดวยตนเอง
วามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆ หรือไม เพ่ือประโยชนของตนเอง (ชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครผานบริการ

เคานเตอรเซอรวิสท่ัวประเทศ  จำนวน 350 บาท คาธรรมเนียม 10 - 15 บาท)  
 2. กรณีผูสมัครท่ีมีความพิการ หากมีความประสงคท่ีจะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดใน
ประกาศรับสมัครใหติดตอโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถาสาขายินดีรับผูสมัครตองทำหนังสือแจงวาผูจะ
สมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการดานใดภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันท่ี 5 มกราคม 
พ.ศ. 2566 ไปยังฝายรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ช้ัน 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพ่ือ
มหาวทิยาลัยจะไดจัดเตรียมความพรอมในการจัดสอบใหกับผูสมัคร (กรณีท่ีมีการจัดสอบท่ีมหาวิทยาลัยฯ) 
 
 

6) ข้ันตอนการสมัครทางอินเตอรเน็ต 
วิธีการสมัคร ดังนี ้
6.1 เขาสู เว็บไซตของฝายรับเขาศึกษา ท่ี https://admission.ssru.ac.th/ (ผูสมัครตองเขาไป

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผานระบบ TCAS ท่ี https://student.mytcas.com/) กรณีท่ีผูสมัครไมไดทำการ
ลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไมมีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

6.2  ส มัครผ านระบบ อินเตอร เน็ ต  ท่ี เว็บ ไซต  https://admission.ssru.ac.th/ ตั้ งแต วัน ท่ี  1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เลือกท่ีเมนู “เขาสูระบบ” กรอกขอมูล เลขบัตร
ประชน และ วัน/เดือน/ปเกิด ใหตรงกับบัตรประชาชนของผูสมัคร (กรณีนักศึกษาตางชาติ กรอกขอมูล เลข 
Passport และ วัน/เดือน/ปเกิด) 

6.3 เลือกท่ีเมนู “สมัครสอบ”และแถบเมนูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ    
ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1 Portfolio) คลิกท่ีเมนู “สมัคร” 

6.4 ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1 Portfolio) (โปรดพิมพ/อาน และศึกษา
ขอมูลตางๆ ดวยตนเองอยางละเอียดเพ่ือประโยชนผูสมัครเอง) เม่ือตองการสมัคร ใหคลิกปุม “ยอมรับ
เง่ือนไข” เพ่ือกรอกใบสมัคร 
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6.5 พิมพใบสมัคร/ใบเสร็จชำระเงินนำไปชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครผานบริการเคานเตอร

เซอรวิสท่ัวประเทศ  จำนวน 350 บาท คาธรรมเนียม 10 - 15 บาท) คาธรรมเนียม 10 - 15 บาท 
ตามกำหนดการ (วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2566) เทานั้น หากไมชำระเงิน
คาสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาท่ีกำหนด จะไมมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ผูสมัครสามารถตรวจสอบ
ขอมูลการชำระเงินไดหลังการชำระเงินคาสมัคร 3 วัน  ท่ีเว็บไซต https://admission.ssru.ac.th/ 
หลังจากบันทึกขอมูลการสมัคร หากชำระเงินนอยกวาท่ีกำหนดมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น และถือวาการสมัครเปนโมฆะและจะตองชำระเงินใหมท้ังหมด กรณีชำระเงินท่ีมากกวาท่ีกำหนด 
หรือชำระเงินผานธนาคารสาขาตางๆ ท่ัวประเทศ มหาวิทยาลัยจะไมคืนสวนท่ีเกินใหไมวากรณีใดท้ังสิ้น  

6.6 กรณีผูสมัครตองการเปล่ียนแปลงขอมูลสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล
สาขาท่ีสมัครตองดำเนินการดังนี้ 

  6.6.1 กรณี ท่ี ยังไมชำระเงินคาสมัคร ตองสำเนาเอกสารใบสมัคร และระบุขอความ       
“ขอยก เลิกการส มัครและเซ็น ช่ื อกำกับ”  ล งใน ใบส มัครพรอม ท้ั งส ง เอกสารมาทาง E-mail : 
(Pornpimon.ho@ssru.ac.th) หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน      
สุนันทา URL : https://www.facebook.com/ssru.acad และมหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครครั้ง
สุดทายนี้เปนสำคัญ สามารถตรวจสอบสถานะการยกเลิกใบสมัครไดท่ี โทร. 02-160-1380 

6.6.2 กรณีท่ีชำระเงินคาสมัครแลว ตองสำเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชำระเงินคา
สมัคร ใหระบุหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได และระบุขอความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซนช่ือกำกับ” ลงใน
ใบสมัครพรอมท้ังสงเอกสารทาง E-mail (Pornpimon.ho@ssru.ac.th) หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัคร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” URL : https://www.facebook.com/ssru.acad หลังจาก
สงเอกสารภายใน 2 วัน ใหผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครในระบบอินเตอรเน็ต สามารถตรวจสอบสถานะการ
ยกเลิกใบสมัครไดท่ี  หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา”                       
URL : https://www.facebook.com/ssru.acad โทร. 02-160-1380 (กรณี ท่ีชำระเงินคาสมัครแลว 
มหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนคาสมัครใหไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน) 

6.6.3 กรณีผูสมัครท่ีตองการแกไขช่ือ - นามสกุล ใหติดตอทาง Inbox เพจ “รับสมัคร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” URL: https://www.facebook.com/ssru.acad เพ่ือขอแกไข
ขอมูลผูสมัคร หรือติดตอไดท่ีฝายรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา 02-1601380 

6.7 หลักฐานท่ีตองเตรียมในวันสอบสัมภาษณ Online คือ  
6.7.1 บัตรประจำตัวผูสมัคร/หรือใบเสร็จชำระเงินคาสมัครกับทางเคานเตอรเซอรวิสฉบับจริง 
6.7.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรท่ีมีรูปถายท่ีทาง

ราชการออกใหเทานั้น   
6.7.3 สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรอ่ืนๆ 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา พรอมท้ังมีขอความหรือเอกสารท่ีระบุคะเฉลี่ยสะสมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  
4 – 6 (ภาคเรียนท่ี 1) กรณีท่ีสำเร็จการศึกษาแลวตองระบุคะแนนเฉล่ียสะสมท้ังหมด  

6.7.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อนามสกุลในเอกสารการสมัครไมตรงกัน 
6.7.5 แฟมสะสมผลงาน Portfolio   
กรณีผูเขาสอบไมนำบัตรประจำตัวประชาชน/หรือใบเสร็จชำระเงินคาสมัครกับทาง

เคานเตอรเซอรวิสฉบับจริงดังกลาวมาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหเขาสอบไมวากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

 

mailto:Pornpimon.ho@ssru.ac.th)%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.facebook.com/ssru.acad
mailto:Pornpimon.ho@ssru.ac.th
https://www.facebook.com/ssru.acad
https://www.facebook.com/ssru.acad
https://www.facebook.com/ssru.acad
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7) การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ใน วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ.
2566 ทางระบบอินเตอรเน็ตท่ี https://admission.ssru.ac.th/ 
 
8) การสอบสัมภาษณ (รูปแบบ Online) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการสอบสัมภาษณรูปแบบ Online ระหวาง วันท่ี 23 - 24 
มกราคม พ.ศ. 2566 ตามท่ีระบุไวในประกาศรายละเอียดการสอบ  

 
9) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 เพ่ือใหผูสมัครไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ 
Clearing-house  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางเว็บไซตฝายรับเขาศึกษา 
https://admission.ssru.ac.th/ ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 จากนั้นผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองยืนยัน
สิทธิ์ Clearing - house ในระบบ (TCAS) ท่ีเว็บไซต https://student.mytcas.com/ ภายในวันท่ี 7 – 8 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 เทานั้น 
 
10) การยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing-house ในวันท่ี 7 – 8 กุมภาพันธ 2566 
 10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใหสมาคมท่ีประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือประกาศใหผูผานการสอบสัมภาษณยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และตัด
สิทธิ์ในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 10.2 ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ดำเนินการแจงการยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีตนไดรับการ
คัดเลือกเพียง 1 แหงเทานั้น https://student.mytcas.com/th ตามข้ันตอนของท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไมดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดจะถือวา ผูนั้นสละสิทธิ์การเขา
ศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 10.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลการยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น โดยระบบจะจัดเก็บขอมูลการยืนยันสิทธิ์ท่ีไดรับการอนุมัติ 
 
11. การสละสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS ชวงท่ี 1 วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 เทานั้น 
 11.1 การสละสิทธิ์จะเกิดข้ึนเม่ือผูผานการคัดเลือกไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบภายในชวงเวลาท่ี
กำหนดเรียบรอยแลว และประสงคไมขอเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีไดยืนยันสิทธิ์ไวแลว 
  - ใหแจงขอสละสิทธิ์ในระบบ TCAS เทานั้น ท่ีเว็บไซต http://student.mytcas.com/th   
ผูยืนยันสิทธิ์ท่ีไปแจงสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา หรือทำจดหมายเปนลายลักษณะอักษรแจงมาท่ี ทปอ. 
(ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย) จะไมนับวาเปนการสละสิทธิ์ ซ่ึงไมสามารถสมัครในรอบถัดไปได 
  - เม่ือไดดำเนินการสละสิทธิ์เรียบรอยแลว ระบบจะคืนสิทธิ์ใหอัตโนมัติ สามารถสมัครรอบ
ถัดไปได ซ่ึงจะขอยกเลิกการสละสิทธิ์ในภายหลังเพ่ือขอกลับเขาศึกษาในสาขาท่ีไดสละสิทธิ์ไปแลวไมได 
 11.2 การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดใหทำไดเพียง 1 ครั้งภายในชวงเวลาท่ีกำหนดของแตละรอบ เพ่ือ
สมัครในรอบถัดไปได หากสละสิทธิ์ครั้งท่ี 2 จะไมสามารถเขาสูกระบวนการสมัครและคัดเลือกในรอบถัดไปได 
 
 
 

http://admission.ssru.ac.th/%20%E0%B9%83%E0%B8%99
https://student.mytcas.com/th
http://student.mytcas.com/th
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12) การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา/พรอมดาวนโหลดข้ันตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหมและกรอก
ขอมูลประวัตนิักศึกษาบนระบบอินเทอรเน็ต 
  12.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใน วันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2566 บนระบบอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซต https://admission.ssru.ac.th/ผูสมัครสอบจะตองตรวจสอบดูใหรอบคอบ
ดวยตนเอง  เพราะอาจมีคำแนะนำตางๆ  ท่ีเปนประโยชนแกผูสมัครสอบเองอยูทายประกาศ 
  12.2  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองดาวนโหลดข้ันตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหมและกรอกขอมูลประวัติ
นั ก ศึกษาบนระบบอิน เทอร เน็ ต ท่ี เว็บ ไซต  https://admission.ssru.ac.th/ ภายใน วัน ท่ี  11 - 17 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2566  ซ่ึงนักศึกษาตองกรอกขอมูลในประวัติใหครบถวนและ  ถากรอกประวัติไมเรียบรอยหรือ
ขอมูลไมครบถวนจะไมสามารถรายงานตัวเปนนักศึกษาได   
 

13) การรายงานตัวเปนนักศึกษา  
13.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองรายงานตัวเขาศึกษารูปแบบ Online ท่ีเว็บไซตฝายรับเขาศึกษา กอง

บริการการศึกษา https://admission.ssru.ac.th/ ระหวางวันท่ี 11 - 17 กุมภาพันธ 2566 (กำหนดการ
อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) โดยเอกสารท่ีตองใชในการรายงานตัวรูปแบบ File ดังตอไปนี้ 
  13.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พรอมลงชื่อและรับรองสำเนาถูกตอง)  

13.1.2 สำเนาทะเบียนบาน (พรอมลงชื่อและรับรองสำเนาถูกตอง) 
   13.1.3 เอกสารวุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา (ดานหนาและดานหลัง) (พรอมลงชื่อและ

รับรองสำเนาถูกตอง) 
   13.1.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีท่ีชื่อ-สกุล ไมตรงกับใบวุฒิการศึกษา) (พรอมลง

ชื่อและรับรองสำเนาถูกตอง) 
13.1.5 ไฟลรูปถายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 13.2 ผู มีสิทธิ์ เขาศึกษาตรวจสอบรหัสนักศึกษาและสถานะการรายงานตัว พรอมดาวนโหลด
แบบฟอรมการชำระเงินคาธรรมเนียมรายงานตัว ท่ีเว็บไซต https://admission.ssru.ac.th/ โดยชำระเงิน
คาธรรมเนียมรายงานตัวคารายงานตัวนักศึกษาใหม ตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 
รายละเอียดดังนี ้

 13.2.1 คาธรรมเนียมแรกเขาชำระในวันท่ีรายงานตัว จำนวนเงิน 5,350 บาท 
  13.2.2 คาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1/2566 และคาธรรมเนียมตางๆ ประมาณ 14,500-
40,000 บาท ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

13.3 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไมทำการรายงานตัวเขาศึกษาในวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดถือวาสละ
สิทธิ์ในการเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13.4 นักศึกษาจะตองทดสอบความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไมผานตาม
เกณฑท่ีกำหนดนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกลาวตามกิจกรรมและ
ปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะสำเร็จการศึกษาได 

13.5 กรณีนักศึกษาท่ีรายงานตัว และชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว   
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมในการรายงานตัวเขาศึกษาไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
(รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลยั) 
 
 
 
 
 

https://admission.ssru.ac.th/%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://admission.ssru.ac.th/%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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14) การปฐมนิเทศ  
 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาจะไดรับกำหนดการปฐมนิเทศในวัน

รายงานตัวเปนนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดไดบนระบบอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซต  www.ssru.ac.th 
 

15) เง่ือนไขผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
15.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกจะตองมาสอบสัมภาษณ/สอบปฏิบัติ และยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ

TCAS พรอมท้ังรายงานตัว ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
15.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกจะตองศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกฎเกณฑ

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
15.3 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาจะตองปฏิบัติกิจกรรมใหกับมหาวิทยาลัย หากไมปฏิบัติตาม

มหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเปนนักศึกษา 
หากนักศึกษาไมสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย คาใชจายในการรายงานตัว และคาลงทะเบียน

เรียนภาคเรียนท่ี 1/2566 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมจายคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
 
16) สถานท่ีติดตอสอบถาม 

16.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝายรับเขาศึกษา เลขท่ี 1 ถนนอูทอง
นอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ 
0-2160-1024-25  โทรสาร. 0-2160-1262  ในวันเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.00 น. 
 16.2 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

- คณะครุศาสตร 02-1601062 ตอ 110 
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 02-1601282-86  
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี02-1601143 ตอ 13 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ตอ 24 - 26  
- คณะศิลปกรรมศาสตร 02-1601394 ตอ 103 - 105  

  - คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495   
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183  
- วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 02-1601561 
- ฝายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000  

16.3 วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
- กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927 
- วิทยาลัยนิเทศศาสตร 065-2427588, 065-2427688 
- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099, 034-964946 กด 103 
- วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน 034-964917, 063-8788208, 062-4913343 
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 02-1601571,021601572,021601573 

16.4 ศูนยการศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร 034-773-904, 034-773-905 
- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-7 
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 16.5 ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556 
 16.6 ศูนยการศกึษาจังหวัดระนอง 063-0954428 

16.7 ศูนยการศึกษาจังหวัดชลบุรี 087-0537372 
                     
 

  ประกาศ   ณ  วันท่ี  6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 
  

                                  
 

                                                    (รองศาสตราจารย.ดร.ปรีชา พงษเพ็ง) 
                                                      รองอธิการบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบด ี               
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