
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในระบบ 

การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

รอบที่ 4 Admission 2 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผูส้มคัรหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต มีคุณสมบติัตามหลกัสูตรดงัน้ี  
1. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และนวตักรรมขอ้มูล และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ีเทียบเท่า 
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ี
เทียบเท่า 
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกรณีวฒิุอ่ืนๆ ระดบัท่ี
เทียบเท่า  ตอ้งมีหลกัฐาน ประสบการณ์ดา้นคหกรรมศาสตร์ 
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
อาหารและนวตักรรมชีวภาพ สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรม ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 5. สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมดิจิทลัและคอนเทนท์ ผูส้มคัรจะตอ้งมีพฤติกรรมและทศันคติท่ีเหมาะสมในการศึกษา
ทางดา้นดิจิทลัและคอนเทนท ์และ ไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 
                 ทุกหลกัสูตรต้องเป็นผู้ทีม่สุีขภาพแข็งแรง ร่างกายไม่พกิาร และไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรียน การศึกษา 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 1. ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จะต้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อย
กว่า  22  หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต เท่านั้น 
 2. ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ , สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ , สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียและสาขาวิชาการ
ออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นักศึกษาต้องไม่ตาบอดสี 
 3. ผู้สมัครสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ให้น าใบคะแนน PAT4 มาในวันสัมภาษณ์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1. ผู้สมัครสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ต้องมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 
2.00 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1. สาขาวชิาดนตรี 
1.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
1.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้ ั้งใจเฉพาะท่ีจะเขา้ศึกษาสาขาวชิาดนตรี มีทศันคติท่ีดีต่องานดนตรี 

 
 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 



1.3 ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวชิาเอกท่ีเลือก ดงัน้ี 
                         -  ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเล่นเคร่ืองดนตรีไทย หรือขบัร้องเพลงไทยได ้
                         -  ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเล่นเคร่ืองดนตรีสากล หรือขบัร้องเพลงสากลได ้

1.4 ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนเคร่ืองดนตรี 
2. สาขาวชิาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย,ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
2.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้ ั้งใจเฉพาะท่ีจะเขา้ศึกษา สาขาวชิาศิลปะการแสดง มีทศันะคติท่ีดีต่องานศิลปะการแสดง 
2.3 ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวชิาเอกท่ีเลือก หรือมีความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงดงัไปน้ี 

- มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกลา้แสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวมบทบาท 
เป็นตวัละครต่างๆ ได ้รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน หรือ พดูสุนทรพจน์ต่อหนา้สาธารณชน 

-  มีความรู้ ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานดา้นนาฏศิลป์ไทย เช่น การแสดงพ้ืนเมือง 4 ภาค ร าหรือระบ าชุดต่างๆ 
-  มีความรู้  ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานดา้นนาฏศิลป์สากล เช่น การเตน้พ้ืนเมืองตะวนัตก บลัเล่ต ์ แจ๊สดานต ์ 

โมเดิร์น ดานซ์ หรือการเตน้ร่วมสมยั 
-  มีความคิดสร้างสรรค ์จิตนาการ มีทกัษะทางดา้นศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรคง์านออกแบบเพ่ือการ

แสดงได ้อาทิ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหนา้ การจดัการแสดง หรือสามารถสร้างสรรค์งานอนั
เป็นองคป์ระกอบของการแสดงอ่ืนๆ ได ้ 

3. สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์, การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย, การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวชิาจติรกรรม 
3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
3.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้ ั้งใจเฉพาะท่ีจะเขา้ศึกษา วชิาวจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์และมีทศันคติท่ีดีต่องานศิลปะ 
3.3 ผูส้มคัรมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถพ้ืนฐานทางดา้นศิลปะ เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม การจดัองคป์ระกอบศิลป์

หรือการออกแบบ เป็นตน้ 
 

คณะวทิยาการจัดการ   
 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรค

ทางการศึกษา 
  

คณะครุศาสตร์ 
 1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
              2. ผูส้มคัรทุกแขนงวชิาจะตอ้งมีเกรดเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 2.50 ในระดบัมธัยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
              3. ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ และความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาเอกท่ีเลือก 

4. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแขง็แรง  
 

วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 1. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม และสาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน 
  1.1 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
  1.2 ผูส้มคัรมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถพ้ืนฐานทางดา้นศิลปะ และสถาปัตยกรรม 
 
 



วทิยาลยันวตักรรมและการจัดการ 
 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทาง
การศึกษา 
 

วทิยาลยัการเมืองและการปกครอง วทิยาเขตนครปฐม 
1. สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ เรียนที่วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 

165 ซ.ม. ผู้หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา และ
ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกาย 
 

วทิยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วทิยาเขตนครปฐม 
1. ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เฉพาะหลกัสูตรนานาชาติ ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉล่ียภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 2.00 ข้ึนไป ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า 
 3. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ควรเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ ร่างกายไม่
เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 
 

วทิยาลยันิเทศศาสตร์ วทิยาเขตนครปฐม 
1. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ และมีความสามารถพ้ืนฐาน

ทางดา้นการสร้างภาพยนตร์  
 2. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแขง็แรง  
 

วทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วทิยาเขตนครปฐม 

 1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตร ตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทางการศึกษา 

 2. สาขาวชิา Logistics Management (International Program) เกรดเฉล่ียภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 2.50 ข้ึนไป ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม 
ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรและตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ  

**ดูรายละเอยีดที ่www.ahs.ssru.ac.th 
 1. หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 

 1.1 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
1.2 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 

2. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ไดแ้ก่ สาขาวิชาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข, สาขาวิชากญัชาเวชศาสตร์ และสาขาวิชา
การจดัการธุรกิจบริการสุขภาพ 
  2.1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   2.2 สาขาวชิาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข, สาขาวชิากญัชาเวชศาสตร์, สาขาวชิาการจดัการธุรกิจบริการ
สุขภาพผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  



   2.3 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 
 3. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต*์*ใช้คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับผู้ที่
สมคัรเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

3.1 ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  
   3.2 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 

 4. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  
 

ศูนย์การศึกษาจังหวดัชลบุรี 
ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทาง

การศึกษา 
 

ศูนย์การศึกษาจังหวดัอุดรธานี 
1. ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทาง

การศึกษา 
2. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน มี

ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ชอบการเดินทางและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
1. ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคทาง

การศึกษา 
2. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน มี

ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ชอบการเดินทางและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

 



มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
1.  ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้ งอยู่เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โ ท ร ศั พ ท์ . 021601111, 021601023, 021601261, 021601380 โ ท ร ส า ร . 021601262 Web Site : http://admission.ssru.ac.th/ , 
http://www.ssru.ac.th  E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th 
 

2.  การจดัการศึกษา 
เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ดงัน้ี   
หลกัสูตร 6 ปี ไดแ้ก่ วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ หลกัสูตรแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต  
หลกัสูตร 5 ปี ไดแ้ก่ วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต   
หลกัสูตร 4  ปี ใน 6 คณะ 6 วิทยาลยั  และ 3 ศูนยก์ารศึกษา รวม 18 หลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  10 สาขาวิชา และหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต (สท.บ.)  1 สาขาวิชา ท่ีตั้ ง 
อาคาร 22, 23,24, 25 และ 26 สอบถามการรับสมคัรติดต่อ ฝ่ายบริการการศึกษา ส านกังานคณะฯ ชั้น 1 อาคาร 26 โทร. 02-160-1143 -5 
(เบอร์ตรงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ต่อ 12 – 13 โทรสาร 02-160-1146  Website : http://www.sci.ssru.ac.th 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ต่อสาขาวิชา 

1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคารสดบัสนธ์ิเฉียดเกษม    อาคาร 25 ชั้น1 โทร. 02-160-1168   
2. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์                         อาคาร 26  ชั้น 1  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 36 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร     อาคาร 26  ชั้น 2  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5109-10 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ         อาคาร 26  ชั้น 5 โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5103 
5. สาขาวิชาชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม                           

      แขนงวิชาชีววิทยา     อาคาร 26  ชั้น 4  โทร. 02-160-1143 -5   ต่อ 5208 
      แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม  อาคาร 24 ชั้น 2  โทร.  02-160-1208 - 9   

6. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภณัฑชี์วภาพ 
      แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภณัฑ ์ อาคาร 26  ชั้น 4  โทร. 02-160-1143 -5   ต่อ 5206 
      แขนงวิชานวตักรรมผลิตภณัฑชี์วภาพ    อาคาร 26  ชั้น 3    โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5105 

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวตักรรม 
      แขนงวิชาเคมี                         อาคาร 26   ชั้น 3  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5207  
     แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์            อาคาร 26   ชั้น 5  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5205 
     แขนงวิชาฟิสิกส์          อาคาร 26   ชั้น 5  และชั้น 2 โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5205 

8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวตักรรมขอ้มูล   
      แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       อาคาร 26  ชั้น 5 โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5107-8   
                                                                และอาคาร 22 ชั้น 3  02 160-1159 
      แขนงวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะหส์ถิติเชิงธุรกิจ   อาคาร 26 ชั้น 5 โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5203  

           

http://www.ssru.ac.th/
mailto:Chontiya.le@ssru.ac.th


  9. สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมดิจิทลัและคอนเทนท์ ผูส้มคัรจะตอ้งมีพฤติกรรมและทศันคติที่เหมาะสมในการศึกษา
ทางดา้นดิจิทลัและคอนเทนท ์และ ไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ ตอ้งใชห้อ้งเรียนที่วิทยาเขตนครปฐม
โทร. 02 160-1082 

ภาคการศึกษาปกติของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 20,500  บาท และ ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้  เฉพาะนกัศึกษาใหม่  13,250 บาท  

ภาคการศึกษาฤดูร้อนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 10,000  บาท   
     ภาคการศึกษาปกติของแต่ละสาขาวิชา  
    -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 15,500  บาท  และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เฉพาะนักศึกษาใหม่  13,250  บาท 
      ภาคการศึกษาฤดูร้อนของแต่ละสาขาวิชา  
      -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 7,500  บาท  
 

คณะวทิยาการจดัการ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ.) 6 แขนงวิชา คือ  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  
แขนงวิชาการตลาด  แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  แขนงวิชาการจดัการธุรกิจบริการ แขนงวิชาการประกอบธุรกิจ 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ.) คือ สาขาวิชาการจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร 
 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (ศ.บ.)  คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.)  คือ สาขาวิชาบญัชี 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  โทร. 02 160 1495, 02 160 1064 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
     หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามยั สาขาวิชา
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย  สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยากรอาคาร แขนง
วิชาการจดัการวิศวกรรมอุตสาหการ และ แขนงวิชานวตักรรมการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์ 
     สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม  และแขนงวิชาเทคโนโลยพีลงังาน  
 หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มี 2 แขนงวิชา คือ   แขนงวิชาการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์และ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

   หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 160 1435 ต่อ 14-26  และ 02 160 1438 ต่อ 14-26 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 6 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาการจดัการพฒันาสังคมและวฒันธรรม (มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการ
พฒันาสังคม    แขนงวิชาการจดัการทางวฒันธรรม) 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 



หมายเหตุ   1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ตอ้งไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 
    2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 25 ,000 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกปฏิบัติการหลกัสูตร ภาคเรียนละ          
3,000 บาท (ภาคเรียนที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกปฏิบติัการหลกัสูตร) 
  สอบถามรายละเอียดที่ 02-160-1282 (งานบริการการศึกษา) 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ  
เคร่ืองแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ไทย) และศิลปะการแสดง(ศิลปะการละครและความเป็นผูป้ระกอบการสร้างสรรค์)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่    
โทร.02-160-1394 โทรสาร. 02-160-1393 
 

คณะครุศาสตร์  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  และสาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อ
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 14,500 บาท และค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ศึกษา 13,250 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.02-160-1061 ถึง 1062  โทรสาร. 02-160-1057  
 

วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต(สถ.บ.)  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลกัสูตร 5 ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรียนละ 21,500 บาท ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาคเรียนละ 10,500 บาท   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-160-1561 โทรสาร. 02-160-1562 หรือ www.ca.ssru.ac.th 
 

วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ 
อาคาร 37  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคารเหมวดีพิทักษ์)  เลขที่ 1            

ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 เปิดรับหลักสูตรมี  3  หลักสูตร   8  สาขาวิชา  5  แขนงวิชา ได้แก่ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  มี  6  สาขาวิชา  3  แขนงวิชา คือ 1.สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   
2.การจดัการคุณภาพ  3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.สาขาวิชาการจดัการอีสปอร์ต  5.นวตักรรมการคา้ระหว่างประเทศ (หลกัสูตร
นานาชาติ)   6. นวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา)  3 แขนงวิชา 6.1 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ              
6.2 นวตักรรมการจดัการการจดัการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม  6.3 นวตักรรมการจดัการการเทคโนโลยดิีจิทลั  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการตลาด  
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-160-1182 , 1183  โทรสาร. 02-160-1184 http://www.cim.ssru.ac.th  
 อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่าย 15,500 บาท ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรสองภาษา              
ภาคการศึกษา เหมาจ่าย 40,000 บาท 

อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต  เหมาจ่าย 29,000 บาท  
 



วทิยาลยันิเทศศาสตร์ วทิยาเขตนครปฐม 
 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต  (นศ .บ .) 5 แขนง  คือ   แขนงวารสารศาสตร์   แขนงการประชาสัมพันธ์และ 

การส่ือสารองค์กร  แขนงการโฆษณาและส่ือสารการตลาด  แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์  แขนงภาพยนตร์และส่ือ
ดิจิทลั  

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ 
    - แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  

อัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรศิลปบัณฑิต  ภาคการศึกษาปกติ  
นกัศึกษาไทย  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 30,000  บาทค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,200  บาท   
นกัศึกษาต่างชาติ   เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 50,000  บาทค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,200  บาท  
ภาคฤดูร้อน                 เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 15,000 บาท  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  โทร. 065-9423638 

 

วทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรมบริการ วทิยาเขตนครปฐม 
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เปิดรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (International Business) และ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (Digital Entrepreneurship Management) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  3 สาขา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

(Tourism Management) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management) มี 2 วิชาเอกคือ คือวิชาเอกนวัตกรรมการโรงแรม 
(Major Hotel Innovation) และ วิชาเอกธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (Major Restaurant and Catering) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ โทร.034-964-946 ต่อ 101,102 หรือ มือถือ 082-5601365  
อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรนานาชาติ  ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท ภาคฤดูร้อน 17,500 บาท ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจการ

บิน และ สาขาวิชา ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ 40,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 2 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
หมายเหตุ 1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ มีใจรักงานบริการ ร่างกายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทาง 

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700 บาท  

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจดัการ
โรงแรมและธุรกิจที่พกั ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,700  บาท 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ โทร.034-964-946 ต่อ 101,102 หรือ มือถือ 082-5601365 

 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัการเมืองและการปกครอง วทิยาเขตนครปฐม 
หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (รบ.) มี 1 สาขาวิชา  2  แขนงวิชา  คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์   แขนงวิชาการเมืองการปกครอง  

แขนงวิชาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(มี 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครองทอ้งถิ่น  แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ แขนงวิชาการบริหารภาครัฐ
และเอกชน) 
 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
หมายเหตุ 1. สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ ผูส้มคัรตอ้งมีอายุไม่เกิน 21 ปี ผูช้ายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. ผูห้ญิงส่วนสูงไม่
นอ้ยกว่า 160 ซ.ม. ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นผูพ้ิการทางสายตา และไม่เป็นผูพ้ิการทาง
ร่างกาย 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-160-1182 , 1183  โทรสาร. 02-160-1184  

 

วทิยาลยัโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน วทิยาเขตนครปฐม 
 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จงัหวดันครปฐม ต าบลคลองโยง อ  าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

แขนงวิชาการจดัการการขนส่ง  แขนงวิชาการจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ 

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 034-694-917, 062-491-3343, 091-5015357 อัตรา
ค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15 ,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7 ,500 บาท หลักสูตร
นานาชาติ (International Program) ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 35,000 ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 17,500 บาท 
 

วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ศูนยก์ารศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม ต าบลบางแกว้ อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

เปิดรับหลกัสูตร 4 หลกัสูตร 
1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  3 สาขาวิชา คือ  

-  สาขาวิชาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ภาคเรียนละ 30,000 บาท 
- สาขาวิชากญัชาเวชศาสตร์ ภาคเรียนละ 45,000 บาท 
- สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการสุขภาพ ภาคเรียนละ 20,000 บาท 

2.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต (พป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ  
        -  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ภาคเรียนละ 30,000  บาท   
3.    หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (ส.บ.) 2 สาขาวิชา คือ  
        - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ 25,000 บาท  

http://www.cls.ssru.ac.th/


 - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ภาคเรียนละ 25,000 บาท 
4.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน (พจ.บ.) หลกัสูตร 6 ปี 1 สาขาวิชา คือ  
        - สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน ภาคเรียนละ 65,000 บาท  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-773-905 โทรสาร. 034-773-903 

 

ศูนย์การศึกษาจงัหวดัชลบุรี 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cls.ssru.ac.th  โทร. 087-0537372 อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ 
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท  
 

ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี 
ตั้งอยูท่ี่ 707 หมู่ ต  าบลสามพร้าว อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 41000 
 ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 

  -  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโลจิสติกส์  อัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ  ภาคเรียนละ 15 ,000  บาท      
ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท   
  - หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  อตัราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ  14,500  บาท  ค่าธรรมเนียมพิเศษ 2,700 บาท 

 อตัราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
- ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จ านวน 5,350 บาท ค่าท าบตัรนกัศึกษา 200 บาท 

หมายเหตุ :   *** มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
      *** นกัศึกษาตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมการศึกษาในวนัรายงานตวัเขา้ศึกษา  
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.udon.ssru.ac.th  โทร. 042-129556 , 080-0059265   
 

ศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง 
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99  หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม  ต าบลหงาว  อ  าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 มีการจดัการเรียนการสอน  
ดงัน้ี 
 ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  

 - หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  
   - หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

หมายเหตุ  -  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโลจิสติกส์  อตัราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ  ภาคเรียนละ 14,000  บาท   
   - หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  อตัราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ  14,000  บาท  ค่าธรรมเนียมพิเศษ 2,700 บาท 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 095-6591784 (อาจารย์พรพรรณา  เล่าประวัติชัย) 
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ranong.ssru.ac.th โทร. 077-813308    
 
 

http://www.cls.ssru.ac.th/
http://www.udon.ssru.ac.th/


3. อตัราค่าธรรมเนียม 
3.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ระดบัปริญญาตรี 13,250  บาท 
3.2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวิทยาลยัการจดัการอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) ระดบัปริญญาตรี 4,350 บาท 
3.3 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะสาขาวิชานวตักรรมการคา้ระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) ระดบัปริญญาตรี 5,350 บาท 
3.4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าวิทยาลยัโจลิสติกส์และซัพพลายเชน ระดบัปริญญาตรี เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

(หลกัสูตรนานาชาติ) 2,200 บาท 
3.5 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวิทยาลยันิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ระดบัปริญญาตรี 10,200 บาท 
3.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาต่อภาคเรียน  ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย 14,500 - 30,000 บาท (หลกัสูตรปกติ) 
3.7 ค่ าธรรม เนี ยมการศึกษ าส าห รับนักศึกษ าต่อภ าค เรี ยน   ค่ าใช้จ่ ายแบบ เหมาจ่ าย  25,000  - 50,000 บ าท  

(หลกัสูตรนานาชาติ) 
3.10 เฉพาะหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยัการแพทยแ์ผนจีน   

เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน คนละ 3,000 บาท 
3.11 ค่าเอกสารและต าราประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 500 บาท รวม 3 ภาคเรียน 

ของการศึกษา 
หมายเหตุ :   *** มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
      *** นกัศึกษาตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมการศึกษาในวนัรายงานตวัเขา้ศึกษา  
      *** ผูส้มคัรที่เลือกสมคัรสาขาวิชาที่ศูนยก์ารศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีท่ีสอบผ่านการคดัเลือกและยืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษา
ตอ้งไปเขา้ศึกษาตามศูนยท์ี่ก  าหนดในประกาศรับสมคัร 
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คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย 5 7.1 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 PAT5 2.5 20 30
คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 5 7.1 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 PAT5 2.5 20 30
คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5 7.1 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 PAT5 2.5 20 30
คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 5 7.1 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 PAT5 2.5 20 30
คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 5 7.1 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 PAT5 2.5 20 30
คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 5 7.1 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 PAT5 2.5 20 30
คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 5 7.1 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 PAT5 2.5 20 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 20 5 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร PAT1 , PAT2 10 10 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

30 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล(วิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ)

20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 20 20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ PAT1 , PAT2 10 20 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิติวิทยาศาสตร์ 15 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม(ชีววิทยา) 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

20
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

PAT2 20 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการ
นวัตกรรมดิจิทัล)

20
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัล
คอนเทนท์)

20
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม 10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT4 10 40
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์(การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์)

10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT4 10 40

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์(การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์)

10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT4 10 40

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT4 10 40
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30

GPAX
คะแนนข้ันต ่า (%)

O-NET PAT

ตารางองค์ประกอบ ค่าน่้าหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนข้ันต ่าในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (รอบที  3 Admission2)

คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา สาขาวิชาที เปิด

รอบที  3 Admission 2

จ่านวนรับ กลุ่มองค์ประกอบ องค์ประกอบ
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GPAX
คะแนนข้ันต ่า (%)

O-NET PAT
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา สาขาวิชาที เปิด

รอบที  3 Admission 2

จ่านวนรับ กลุ่มองค์ประกอบ องค์ประกอบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า(เทคโนโลยีพลังงาน) 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร)

10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ) 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการ(นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ PAT1 , PAT2 10 10 30
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 3 วิศวกรรมศาสตร์ PAT2 , PAT3 15 15 20

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่น 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนา
สังคม)

20
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทาง
วัฒนธรรม)

20
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์ 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT6 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT6 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 10
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT6 10 40
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จ่านวนรับ กลุ่มองค์ประกอบ องค์ประกอบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT6 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT6 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์)

5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT6 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

PAT6 10 40

คณะวิทยาการจัดการ บัญชี 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การตลาด) 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
คณะวิทยาการจัดการ การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การจัดการคุณภาพ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การจัดการอีสปอร์ต 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด 10 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยีสารสนเทศ PAT1 , PAT2 10 20 20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(นวัตกรรมการจัดการการท่องเท่ียวและ
บริการ) (หลักสูตรสองภาษา)

10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจ
เกม) (หลักสูตรสองภาษา)

10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) 
(หลักสูตรสองภาษา)

10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม 10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT4 10 40
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน 10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT4 10 40

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
(หลักสูตรนานาชาติ)

10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล) 
(หลักสูตรนานาชาติ)

10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) (หลักสูตร
นานาชาติ)

10
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเล้ียง) 
(หลักสูตรนานาชาติ)

10
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการท่องเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) 10
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 10
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) 10 7.1 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา - รูปแบบท่ี 1 PAT5 20 30

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
(ห้องเรียนกรุงเทพ)

30
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

25 50

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
(วิทยาเขตนครปฐม)

30
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

25 50

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก (ห้องเรียนกรุงเทพ) 5
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก (วิทยาเขตนครปฐม) 15
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการโลจิสติกส์ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาเขตนครปฐม

การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ)

10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 5
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20
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วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (วิทยาเขตนครปฐม) 10
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ)

5
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
(วิทยาเขตนครปฐม)

10
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ)

5
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน) 
(วิทยาเขตนครปฐม)

10
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) (ห้องเรียนกรุงเทพ)

5
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) (วิทยาเขตนครปฐม)

10
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ)

5
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
(วิทยาเขตนครปฐม)

10
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

การบริหารงานต ารวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 5
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

การบริหารงานต ารวจ (วิทยาเขตนครปฐม) 10
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 5
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20
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วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาเขตนครปฐม

นิติศาสตร์ (วิทยาเขตนครปฐม) 10
9.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมวิทยา, 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

PAT1 30 20

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) (วิทยาเขตนครปฐม) 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ)

5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร) 
(วิทยาเขตนครปฐม)

10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการส่ือสารการตลาด) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ)

5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการส่ือสารการตลาด) 
(วิทยาเขตนครปฐม)

10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ)

5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 
(วิทยาเขตนครปฐม)

10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 5
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล) (วิทยาเขตนครปฐม) 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม

ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) 
(หลักสูตรนานาชาติ)

10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, 
อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคม
วิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1

50
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O-NET PAT
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา สาขาวิชาที เปิด

รอบที  3 Admission 2

จ่านวนรับ กลุ่มองค์ประกอบ องค์ประกอบ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

PAT2 20 30

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

PAT2 20 30

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

PAT2 20 30

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

กัญชาเวชศาสตร์ 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

PAT2 20 30

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

การแพทย์แผนจีน 5
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

PAT2 20 30

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สาธารณสุขศาสตร์ 5
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

PAT2 20 30

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 5
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

PAT2 20 30

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 10
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

50

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี การจัดการโลจิสติกส์ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี การจัดการโลจิสติกส์ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 10
6.2.1 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
และเศรษฐศาสตร์ - การท่องเท่ียวและโรงแรม รูปแบบท่ี 1

50

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง การจัดการโลจิสติกส์ 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ PAT1 30 20


