
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3 Admission 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี เวลา 

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ TCAS ที่ 
http://student.mytcas.com/th  

7 – 15 พฤษภาคม 64 
 

การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  7 – 15 พฤษภาคม 64  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่          
http://admission.ssru.ac.th 

26 พฤษภาคม 64 
 

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 26 – 27 พฤษภาคม 64 
 

สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 3) ไม่มีสละสิทธิ์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
http://admission.ssru.ac.th 

 

10 มิถุนายน 64 
 

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

11 มิถุนายน 64 
 

รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าลงทะเบียนเรียน 
** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

28 – 30 มิ.ย. 64 09.00–15.30 น. 

การปฐมนิเทศ (รอประกาศมหาวิทยาลัย)  
การลงทะเบียนเรียน (รอประกาศมหาวิทยาลัย)  
เปิดภาคเรียน 12 กรกฎาคม 64  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบที ่3 Admission 1) 
----------------------------------- 

 

      มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3 Admission 1) ระหว่าง
วันที ่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
1.  จ านวนที่จะรับ จ าแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
เกรดเฉลี่ย 
(GPAX) 

คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ    

1108 สังคมศึกษา 5 ≥ 2.50 

1109 ภาษาไทย 5 ≥ 2.50 

1110 ภาษาอังกฤษ 5 ≥ 2.50 

1111 คณิตศาสตร ์ 5 ≥ 2.50 

1112 การศึกษาปฐมวัย 5 ≥ 2.50 

1113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ≥ 2.50 

1115 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 50 ≥ 2.50 

รวมคณะครุศาสตร์ 80  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ    
2202 เทคโนโลยสีารสนเทศ 50  

2203 คหกรรมศาสตร์ 25 ≥ 2.00 

2205 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  30  

2246 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 50  

   - เคมี   
   - คณิตศาสตร์ประยุกต ์   
   - ฟิสิกส ์   

2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 40  

   - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์   

   - นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ   

2244 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววทิยา) 40  
2245 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม) 40  
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
เกรดเฉลี่ย 
(GPAX) 

2229 นิติวิทยาศาสตร ์ 30  

2250 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

50 
 

2251 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและ
การวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) 

40 
 

2228 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 25 ≥ 2.00 

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 
3477 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรม

ดิจิทัล) 
40  

3478 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจทิัลคอน
เทนท์) 

40  

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 500  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
2503 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 20  

2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 20 ≥ 2.00 
2520 การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 30  

2538 เทคโนโลยีการจดัการ (การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร
อาคาร) 

20  

2539 เทคโนโลยีการจดัการ (การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ) 20  
2540 เทคโนโลยีการจดัการ (นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ)์ 30  
2525 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 10  
2529 เทคโนโลยไีฟฟา้ (เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม) 20  
2531 เทคโนโลยไีฟฟา้ (เทคโนโลยพีลงังาน) 30  

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 
2541 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 30  

2542 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 30  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

2519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 ≥ 2.00 
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 280  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   

2401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 30  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

3401 ภาษาไทย 60 ≥ 2.00 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
เกรดเฉลี่ย 
(GPAX) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

3402 ภาษาอังกฤษ 20 ≥ 2.00 

3403 ภาษาจนี 10 ≥ 2.00 

3404 ภาษาญีปุ่่น 25 ≥ 2.00 
3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 ≥ 2.00 
3480 การจัดการพัฒนาสังคมและวฒันธรรม(การจัดการพัฒนาสังคม) 40  

3481 
การจัดการพัฒนาสังคมและวฒันธรรม(การจัดการทาง
วัฒนธรรม) 

40  

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 275  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
6601 จิตรกรรม 30 ≥ 2.00 

6606 การออกแบบนิเทศศิลป ์ 20 ≥ 2.00 

6607 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 20 ≥ 2.00 

6611 ดนตรี  30 ≥ 2.00 

6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 20 ≥ 2.00 

6616 
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์) 

10 ≥ 2.00 

6615 การออกแบบผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์ 30 ≥ 2.00 

รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 160  
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 50  
7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 50  
7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 40  
7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 40  
7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 50  
7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 50  
7335 การจัดการทุนมนษุย์และองค์กร 20  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
7338 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50  

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
8302 บัญช ี 50 ≥ 2.50 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
เกรดเฉลี่ย 
(GPAX) 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

7322 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 30  

7323 การจัดการคุณภาพ 30  

7349 การจดการอีสปอร์ต 30  

7350 นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 30  

7355 
นวัตกรรมการจัดการ(นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ) (หลักสูตรสองภาษา) 

30  

7356 
นวัตกรรมการจัดการ(นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจ
เกม) (หลักสูตรสองภาษา) 

30  

7357 
นวัตกรรมการจัดการ(นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั) 
(หลักสูตรสองภาษา) 

30  

7328 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   

2901 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการตลาด 30  
รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 270  

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ป)ี  

2523 สถาปัตยกรรม 15  
2543 สถาปัตยกรรมภายใน 15  

รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30  
รวมจ านวนรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 1,995  

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑติ  

2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 50 ≥ 2.00 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  

2232 สาธารณสุขศาสตร ์ 60 ≥ 2.00 
2239 สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ  10 ≥ 2.00 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
2236 เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 30 ≥ 2.00 

2301 กัญชาเวชศาสตร ์ 40 ≥ 2.00 

2302 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ 30 ≥ 2.00 

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (6 ปี)   
2237 การแพทย์แผนจนี 10 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 230  
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
เกรดเฉลี่ย 
(GPAX) 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

3464 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)(ห้องเรียนกรุงเทพ) 40  

3486 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)(วิทยาเขตนครปฐม) 40  

3466 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)  
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

40  

3487 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)  
(วิทยาเขตนครปฐม) 

40  

3479 รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

40  

3488 รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 
(วิทยาเขตนครปฐม) 

40  

3450 การบริหารงานต ารวจ(ห้องเรียนกรุงเทพ) 20  
3485 การบริหารงานต ารวจ(วิทยาเขตนครปฐม) 40  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
3440 นิติศาสตร(์ห้องเรียนกรุงเทพ) 40  
3484 นิติศาสตร(์วิทยาเขตนครปฐม) 40  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)(ห้องเรียนกรุงเทพ) 20  

3489 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)(วิทยาเขตนครปฐม) 20  
3472 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ)(ห้องเรียนกรุงเทพ) 10  

3490 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ)(วิทยาเขตนครปฐม) 10  
รวมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 440  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

7321 การจัดการโลจิสติกส ์ 35  

7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 20  

7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 30  

7343 
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสนิค้าทาง
อากาศ) 

30  

7344 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10  

7351 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน ์ 25  

รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 150  
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
7358 ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) 10  

7359 ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล) 10  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
3442 ธุรกิจการบิน  10  
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รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

เกรดเฉลี่ย 
(GPAX) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
3452 การจัดการท่องเที่ยว  10  
3475 การโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม)  10  
3476 การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง)  10  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3423 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั(ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 ≥ 2.00 
3482 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั(วิทยาเขตนครปฐม) 15 ≥ 2.00 
3449 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(ห้องเรียนกรุงเทพ) 50 ≥ 2.00 
3483 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(วิทยาเขตนครปฐม) 50 ≥ 2.00 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรสองภาษา) 
1201 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) 10  

รวมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 200  
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
3301 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร)์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 40  

3330 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร)์ (วิทยาเขตนครปฐม) 40  

3321 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์และการสื่อสารองค์กร) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

30  

3331 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพนัธ์และการสื่อสารองค์กร)  
(วิทยาเขตนครปฐม) 

40  

3322 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสือ่สารการตลาด)  
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

30  

3332 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสือ่สารการตลาด)  
(วิทยาเขตนครปฐม) 

40  

3328 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)  
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

30  

3333 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)  
(วิทยาเขตนครปฐม) 

40  

3329 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสือ่ดิจิทัล)(ห้องเรียนกรุงเทพ) 10 ≥ 2.00 
3334 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสือ่ดิจิทัล)(วิทยาเขตนครปฐม) 20 ≥ 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
9303 ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์)  40  

รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 360  

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

7345 การจัดการโลจิสติกส์ 30  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

3469 การจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 30  
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 60  



 8 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

เกรดเฉลี่ย 
(GPAX) 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

7346 การจัดการโลจิสติกส์ 20  
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุร ี 20  

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

7345 การจัดการโลจิสติกส์ 20  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3469 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 20  
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 40  

รวมศูนย์การศึกษาทั้งสิ้น 1,500  
รวมจ านวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 3,495  

 

หมายเหตุ  : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก กรณีที่ผู้สมัครท าการยืนยันสิทธิ์  
                     Clearing House ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรียบร้อยแล้วให้เป็นดุลยพินิจของ 
                     มหาวิทยาลัยเท่านั้น 
                  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจ านวนรับ 
                     นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ  

3. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษาและวิทยาเขต จะต้องไปสอบสัมภาษณ์            
   และนั่งเรียนที่ศูนย์การศึกษาตามที่แจ้งไว้ในประกาศรับสมัคร 
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2.  คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ 
 2.1  คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป 
  2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  หรือนักบวชในศาสนาอ่ืน 
  2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ  หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด  ๆ  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 
 

- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววทิยา) 
- ชีววิทยาสิง่แวดล้อม (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) 
- วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร 
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ 
- นิติวิทยาศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีความรู้
พ้ืนฐานด้านการออกแบบกราฟิก และ
มัลติมีเดีย ความรู้พ้ืนฐานด้านศิลปะการจัด
องค์ประกอบศิลป์ 
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 
             : ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ (การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์) 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์, องค์ประกอบศิลป์ 

- การออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ 

1. มีความรู้พ้ืนฐานด้านศิลปะ 
2. ทักษะวาดรูปเบื้องต้น 
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี  

- เทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วย
กิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : ต้องไม่เปน็บุคคลตาบอดสี 

- เทคโนโลยีการจัดการ 
(นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์) 

ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี 

- วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 

ผู้ชาย วิ่งระยะกลาง 1000 เมตร ภายใน 4 นาที 
ผู้หญิง วิ่งระยะกลาง 800 เมตร ภายใน 4 นาที 

2. การแพทย์แผนไทย
ประยุกตบ์ัณฑิต 

- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 

3. สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

- สาธารณสุขศาสตร์และการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   
หรือเทียบเท่า 
- ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี 

4. การแพทย์แผนจีน
บัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 

- การแพทย์แผนจีน - ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   
หรือเทียบเท่า 
- ผู้ที่ เข้าศึกษาที่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
(HSK) ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป จะได้รับยกเว้นการเรียนปรับ
พ้ืนฐานภาษาจีน กรณีไม่มีระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 
ตั้งแต่ระดับ 5 จะต้องศึกษารายวิชาภาษาจีน โดยไม่นับ
หน่วยกิตในชั้นปีที่ 1 และต้องผ่านการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 อย่างน้อย เพ่ือเข้าเรียน
ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 

5. วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
6. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

- การบริหารงานต ารวจ อายุไม่เกิน 21 ปี ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. 
ผู้หญิ งส่ วนสูงไม่น้ อยกว่า 160 ซม. ไม่ผ่ านการ
ท าศัลยกรรมบนใบหน้า ไม่มีรอยสักบนร่างกาย และ
ไม่มีสายตาผิดปกติ 

7. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- ศิลปะการแสดง (ศิลปะการ
ล ะ ค ร แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

1. มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การ
ก ากับการแสดง การเขียนบท การร้องเพลง การเต้นร า
ประเภทต่างๆ การออกแบบเสื้อผ้า การแต่งหน้า การ
ออกแบบฉาก และการจัดการแสดงเป็นต้น 

 

- ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) 

    - 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 
 

1. ต้องมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  หรือขับร้อง ไทยได้ 
2. ต้องมีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล  หรือขับร้องสากลได ้
3.  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด 

- การออกแบบนิเทศศิลป์   - ต้องมีความรู้   ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ  เช่น การวาดเส้น การใช้สี และการ
จัดองค์ประกอบศลิป์   

- การออกแบบเครื่องแต่งกาย - ต้องมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะทางด้าน
การออกแบบเครื่องแต่งกาย  เช่น  การวาดโครงหุ่น
แฟชั่น การออกแบบเสื้อผ้า การใช้สีทางการออกแบบ 
การสร้างแพทเทิร์น และเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 

- ก า รอ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้างสรรค ์

- ต้องมีความรู้   ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ  เช่น การจัดองค์ประกอบศิลป์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ การออกแบบ 

 - จิตรกรรม 1. มี พ้ืนฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม และ
องค์ประกอบศิลปะ 
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือ
งานศิลปกรรมร่วมสมัย 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 

8. ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

9. ศิลปศาสตรบัณฑิต - ธุรกิจการบิน 
- การจัดการท่องเทีย่ว 
- การโรงแรม (นวัตกรรมการ
โรงแรม) 
- ก า ร โ ร ง แ ร ม  ( ธุ ร กิ จ
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง) 

 - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ
เทียบเท่า 
 - เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 - เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 
2.00 

- การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

1. เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ 
2. มีบุคลิกภาพดี  คล่องแคล่ว กระตือรือร้น  มี
มนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 
3. มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

10. บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 
(บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ) 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ
เทียบเท่า 
 - เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 - เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 
2.00 

11. สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมภายใน 

- ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย    
 

 
 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีผลคะแนนทดสอบตามที่สาขาวิชาก าหนด โดยจะพิจารณา
คัดเลือกจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  5.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  5.2 คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด 
  5.3 ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้น ม.6 และ (V-net) 
ระดับชั้น ปวช. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืนๆ ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชาก าหนด เป็นเกณฑ์ขั้นต่ าใน
การพิจารณาของสาขาวิชา แต่มิได้น าคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก 
  5.4 ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเกณฑ์
ขั้นต่ าในการพิจารณาของสาขาวิชา แต่มิได้น าคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก โดยใช้ผลคะแนน
ทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2564) 
  5.5 การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด 
 ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องสอบกับสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ สทศ. ก าหนด ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลา และ
สถานที่สอบได้ที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบวิชาที่สาขาวิชาก าหนดในการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัคร
สอบ หรือไม่ได้สอบตามรายวิชาที่สาขาวิชาก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
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 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัคร
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผล
คะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
    
 
 
 

6.  เงื่อนไขการสมัคร   
  1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัคร
สามารถสมัครได้ 10 อันดับ โดยเรียงล าดับสาขาวิชา และเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัคร
รอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์
จะต้องท าในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น หากท านอกเหนือจากระยะเวลาที่ก าหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การ
สละสิทธิ์จากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิ์ จากสถาบันอุดมศึกษา
ด้วย 
  2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร 
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า
ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

7. การรับสมัคร 
1) รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง http:/student.mytcas.com ในวันที่ 7 – 15 
พฤษภาคม 2564 

2) ช าระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่  7 – 15 พฤษภาคม 2564 ตามช่องทางที่ ทปอ. ก าหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการสมัครให้เป็นไปตามการบริหารจัดการ 

ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

เนื่องจากแต่ละสาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะ และเกณฑก์ารคัดเลือกเป็นการเฉพาะ
ดังนั้น ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัตเิฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลอืกตามที่สาขาวิชาก าหนดทั้งนี้ 

การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสดุ 
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8. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา (สมัครได้สูงสุด 10 อันดับ) 
      - ค่าสมัคร  1 อันดับ  150  บาท 

- ค่าสมัคร  2 อันดับ 200  บาท 
- ค่าสมัคร  3 อันดับ 250  บาท 
- ค่าสมัคร  4 อันดับ 300  บาท 
- ค่าสมัคร  5 อันดับ 400 บาท 
- ค่าสมัคร  6 อันดับ 500 บาท 
- ค่าสมัคร  7 อันดับ 600 บาท 
- ค่าสมัคร  8 อันดับ 700 บาท 
- ค่าสมัคร  9 อันดับ 800 บาท 
- ค่าสมัคร 10 อันดับ 900 บาท  

 
 

9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1  ในวันที ่26 พฤษภาคม 2564  
 

10. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
  ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามข้อ 9 จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS วันที่ 26 - 27 
พฤษภาคม 2564 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา
บนระบบอินเทอร์เน็ต 
   11.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน  วันที่ 10 มิถุนายน 
2564 ที่  www.admission.ssru.ac.th ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วยตนเอง  เพราะอาจมี
ค าแนะน าต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ 
   11.2  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่    
www.reg.ssru.ac.th  ภายในวันที่ 11 – 27 มิถุนายน 2564  ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในประวัติให้ครบถ้วน
และ  Print – out  น าส่งในวันรายงานตัว  ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาได้   
 

12.  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
12.1  ผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้าศึกษาใน  วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 

15.30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งน าเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา  และเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้ 
  1. ใบรายงานตัว และ ใบประวัตินักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับส าเนา 2 ใบ) 
  3.  เอกสารวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  (ตัวจริง พร้อมฉบับส าเนา 1 ใบ) 

4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับส าเนา 1 ใบ)  
  5.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  จ านวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)   
  6.  ค่าธรรมเนียมแรก จ านวนเงิน 13,250 บาท (ช าระในวันรายงานตัวเข้าศึกษา) 
 
 
 

เพิ่มอันดับละ 50 

เพิ่มอันดับละ 100 

http://www.reg.ssru.ac.th/
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  7. ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564  และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,000 -
40,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ช าระในวันรายงานตัวเข้าศึกษา) 

8. ผู้สมัครที่ไม่ท าการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9.  นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรม
และปฏิทินทีม่หาวิทยาลัยก าหนดจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

12.2. กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน (รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
 

13.  การปฐมนิเทศ  
  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นักศึกษาจะได้รับก าหนดการปฐมนิเทศใน
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดได้บนระบบอินเตอร์เน็ตที่  http://www.ssru.ac.th 
 

14.  เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1.  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
3.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติ

ตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 
 

15.  สถานที่ติดต่อสอบถาม 
15.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ส านักงาน

อธิการบดี ชั้น 3  เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท์  02160-
1261, 02160-1380 ,02160-1024-25 และ 02160-1060-61  โทรสาร (Fax)  02-1601262   

15.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023 
- คณะครุศาสตร์ 02-1601062 ต่อ 101  
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-1601143 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 
- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495  
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183 
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561 
 
 
 
 

http://www.ssru.ac.th/
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  15.3  วิทยาเขตนครปฐม 
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964917, 062-4913343,  
   091-5015357 
- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 034-964918, 034-964949 กด 101               
   หรือ 082-5601365  
- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 065-9423638 

  15.4  ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903, 063-2165585 

  15.5  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556, 089-5213849 
            15.6  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 087-0537372, 081-9848615 
 

                                    ประกาศ   ณ  วันที่  22 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

                              
 

 

                                                 (รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์) 
                                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                



 

หลักสูตร

สาขาวิชา 71 72 73 74 75 76 77-83

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 5 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

ระดับปริญญาตรี 4  ปี ภาษาอังกฤษ 5 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

คณิตศาสตร์ 5 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 5 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

การศึกษาปฐมวัย 5 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

สังคมศึกษา 5 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา 50 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

80

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 25 2.00 รับทุกแผนการเรียน 10 10 20 30 R GPAX

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
R GPAX

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

 - วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 25 2.00 รับทุกแผนการเรียน 10 20 20 R GPAX

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX R GPAX

  - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
  - นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม
  - ชีววิทยา 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX R GPAX

  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX R GPAX

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 50 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX R GPAX

  - เคมี
  - คณิตศาสตร์ประยุกต์
  - ฟิสิกส์

นิติวิทยาศาสตร์ 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
R GPAX

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่ืนๆ (หรือ
กรณีท่ีไม่มี
คะแนนท่ี
ก าหนด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาGPAX
ค่าน  าหนัก

 GAT
จ านวนรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ตารางแสดงจ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2564
รอบท่ี 3 Admission 1 

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2564
รวมค่า
น  าหนัก
 PAT

รหัสวิชา PAT

รวมคณะครุศาสตร์



หลักสูตร

สาขาวิชา 71 72 73 74 75 76 77-83

อ่ืนๆ (หรือ
กรณีท่ีไม่มี
คะแนนท่ี
ก าหนด)

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาGPAX
ค่าน  าหนัก

 GAT
จ านวนรับ

รวมค่า
น  าหนัก
 PAT

รหัสวิชา PAT

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

500

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร) 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ) 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   20 2.00
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
10 10 30 40 R GPAX

การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (การออกแบบแบบผลิตภัณฑ์) 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีพลังงาน) 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 2.00 รับทุกแผนการเรียน 40 10 10 R GPAX

280

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 20 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50  R GPAX

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

ภาษาญ่ีปุ่น 25 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

ภาษาจีน 10 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

ภาษาไทย 60 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

275

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



หลักสูตร

สาขาวิชา 71 72 73 74 75 76 77-83

อ่ืนๆ (หรือ
กรณีท่ีไม่มี
คะแนนท่ี
ก าหนด)

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาGPAX
ค่าน  าหนัก

 GAT
จ านวนรับ

รวมค่า
น  าหนัก
 PAT

รหัสวิชา PAT

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ 20 2.00 รับทุกแผนการเรียน 10 40 R GPAX

การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 20 2.00 รับทุกแผนการเรียน 10 40 R GPAX

การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 30 2.00 รับทุกแผนการเรียน 10 40 R GPAX

จิตรกรรม 30 2.00 รับทุกแผนการเรียน 10 40 R GPAX

ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 20 2.00 รับทุกแผนการเรียน 10 40 R GPAX

ศิลปะการแสดง((ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 10 2.00 รับทุกแผนการเรียน 10 40 R GPAX

ดนตรี 30 2.00 รับทุกแผนการเรียน 10 40 R GPAX

160

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชี 50 2.50 รับทุกแผนการเรียน 30 20 20 R GPAX

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ
    - การเงินการธนาคาร 50 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - ธุรกิจระหว่างประเทศ 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - การตลาด 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 50 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - การจัดการธุรกิจบริการ 50 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - การประกอบการธุรกิจ 50 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

400

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการคุณภาพ 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการอีสปอร์ต 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการการท่องเท่ียวและบริการ) หลักสูตร
สองภาษา

30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) 
หลักสูตรสองภาษา

30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการการเทคโนโลยีดิจิทัล) หลักสูตรสอง
ภาษา

30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์

รวมคณะวิทยาการจัดการ



หลักสูตร

สาขาวิชา 71 72 73 74 75 76 77-83

อ่ืนๆ (หรือ
กรณีท่ีไม่มี
คะแนนท่ี
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คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาGPAX
ค่าน  าหนัก

 GAT
จ านวนรับ

รวมค่า
น  าหนัก
 PAT

รหัสวิชา PAT

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

270

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 15 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 15 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

30

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 35 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
   - ธุรกิจพาณิชยนาวี 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

   - การจัดการการขนส่ง 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

   - การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ 25 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

150

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล) 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม
    - นวัตกรรมการโรงแรม 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเล้ียง 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ธุรกิจการบิน 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการท่องเท่ียว 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 50 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ (วิทยาเขตนครปฐม) 50 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก (ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก (วิทยาเขตนครปฐม) 15 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

200

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม
รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

รวมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม

รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม



หลักสูตร
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คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาGPAX
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 PAT

รหัสวิชา PAT

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน) (วิทยาเขตนครปฐม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ)

40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 
(วิทยาเขตนครปฐม)

40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (วิทยาเขตนครปฐม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การบริหารงานต ารวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การบริหารงานต ารวจ (วิทยาเขตนครปฐม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิติศาสตร์ (วิทยาเขตนครปฐม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (วิทยาเขตนครปฐม) 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (วิทยาเขตนครปฐม) 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

440

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) (วิทยาเขตนครปฐม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร) (วิทยาเขตนครปฐม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการส่ือสารการตลาด) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการส่ือสารการตลาด) (วิทยาเขตนครปฐม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) (วิทยาเขตนครปฐม) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 10 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล) (วิทยาเขตนครปฐม) 20 2.00 รับทุกแผนการเรียน 50 R GPAX

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

360

รวมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม

รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม
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หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 50 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

กัญชาเวชศาสตร์ 40 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต การแพทย์แผนจีน 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 60 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 10 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

230

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 30 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 40

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 20 ไม่ก าหนดคะแนน GPAX รับทุกแผนการเรียน R GPAX

20

3,495

หมายเหตุ : กรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่ก าหนดคะแนน GPAX จะให้สิทธ์ิผู้สมัครท่ีเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในอันดับ 1 - 3 ก่อนเท่านั น

ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

รวมจ านวนรับภาคปกติทั งสิ น

รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


