
หลักสูตร

สาขาวิชา 10 20 30 40 50

หลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 3 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

ระดับปริญญาตรี 4  ปี ภาษาอังกฤษ 3 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

คณิตศาสตร์ 3 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 3 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

การศึกษาปฐมวัย 3 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

สังคมศึกษา 3 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 3 2.50 รับทุกแผนการเรียน 20 30 30 R GPAX

21

หลกัสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

10

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 32 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

วทิยาการคอมพิวเตอร์และนวตักรรมข้อมูล
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

 - วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 52 2.00 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

จลุชีววทิยาอุตสาหกรรมอาหารและนวตักรรมชีวภาพ
  - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
  - นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ชีววิทยาส่ิงแวดล้อม (ชีววิทยา) 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

วทิยาศาสตร์และนวตักรรม
  - เคมี 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รับทุกแผนการเรียน12 1.50 R GPAX

จ านวนรบั

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมค่า
น  าหนัก
 TPAT

รวมคณะครุศาสตร์

รวมคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

GPAX

ตารางองค์ประกอบ ค่าน  าหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั นต  าในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2566 (รอบที  3 Admission)

ข้อมูล ณ วันที  15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คุณสมบัตเิฉพาะสาขาวชิา

อื นๆ (หรอื
กรณทีี ไม่มี
คะแนน
ก าหนด)

รหัสวชิา TPAT คะแนนขั นต  า (%)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค่าน  าหนัก 
TGAT (รหสั

 90)



หลักสูตร

สาขาวิชา 10 20 30 40 50
จ านวนรบั

รวมค่า
น  าหนัก
 TPAT

GPAX คุณสมบัตเิฉพาะสาขาวชิา

อื นๆ (หรอื
กรณทีี ไม่มี
คะแนน
ก าหนด)

รหัสวชิา TPAT คะแนนขั นต  า (%)ค่าน  าหนัก 
TGAT (รหสั

 90)

นิติวิทยาศาสตร์ 18 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

240

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีไฟฟ้า 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรการออกแบบบัณฑิต การออกแบบนิทรรศการและอนิเมช่ันสามมิติ 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

วิศวกรรมหุ่นยนต์ 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการวิศวกรรม 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

52

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 12 2.00 รับทุกแผนการเรียน  R GPAX

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 2.00 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ภาษาญ่ีปุ่น 12 2.00 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ภาษาจีน 12 2.00 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ภาษาไทย 12 2.00 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

76รวมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวมคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม



หลักสูตร

สาขาวิชา 10 20 30 40 50
จ านวนรบั

รวมค่า
น  าหนัก
 TPAT

GPAX คุณสมบัตเิฉพาะสาขาวชิา

อื นๆ (หรอื
กรณทีี ไม่มี
คะแนน
ก าหนด)

รหัสวชิา TPAT คะแนนขั นต  า (%)ค่าน  าหนัก 
TGAT (รหสั

 90)

หลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การออกแบบแฟชั นและสนิค้าไลฟ์สไตล์
   - การออกแบบแฟช่ัน 8 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

   - การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

จิตรกรรม 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ดนตรี 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

69

หลกัสตูรบัญชีบัณฑิต บัญชี 18 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต บริหารธรุกิจ
    - การเงินการธนาคาร 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - ธุรกิจระหว่างประเทศ 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - การตลาด 24 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - การจัดการธุรกิจบริการ 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

    - การประกอบการธุรกิจ 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

102

หลกัสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการอีสปอร์ต 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการการท่องเท่ียวและบริการ) 
หลักสูตรสองภาษา

5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) 
หลักสูตรสองภาษา

5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการการเทคโนโลยีดิจิทัล) 
หลักสูตรสองภาษา

5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การตลาดดิจิทัล 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

43วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ

รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รวมคณะวทิยาการจดัการ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์



หลักสูตร

สาขาวิชา 10 20 30 40 50
จ านวนรบั

รวมค่า
น  าหนัก
 TPAT

GPAX คุณสมบัตเิฉพาะสาขาวชิา

อื นๆ (หรอื
กรณทีี ไม่มี
คะแนน
ก าหนด)

รหัสวชิา TPAT คะแนนขั นต  า (%)ค่าน  าหนัก 
TGAT (รหสั

 90)

หลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

12

หลกัสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 16 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจดัการซัพพลายเชนธรุกิจ
   - ธุรกิจพาณิชยนาวี 20 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

   - การจัดการการขนส่ง 8 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

   - การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ 4 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 3 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

63

หลกัสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต ธรุกิจดจิทิัลระหวา่งประเทศ (หลกัสตูรนานาชาติ)
   - บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

   - บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต การจดัการโรงแรม (หลกัสตูรนานาชาติ)
   - นวัตกรรมการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

   - นวัตกรรมการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

   - ภัตตาคารและการจัดเล้ียง (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

   - ภัตตาคารและการจัดเล้ียง (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 8 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการท่องเท่ียว (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก (ห้องเรียนกรุงเทพ) 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

113

รวมวทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม

รวมวทิยาลยัการจดัการอุตสาหกรรมบริการ วทิยาเขตนครปฐม

รวมวทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน วทิยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยสถาปตัยกรรมศาสตร์



หลักสูตร

สาขาวิชา 10 20 30 40 50
จ านวนรบั

รวมค่า
น  าหนัก
 TPAT

GPAX คุณสมบัตเิฉพาะสาขาวชิา

อื นๆ (หรอื
กรณทีี ไม่มี
คะแนน
ก าหนด)

รหัสวชิา TPAT คะแนนขั นต  า (%)ค่าน  าหนัก 
TGAT (รหสั

 90)

หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถ่ิน) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การบริหารงานต ารวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

การบริหารงานต ารวจ (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 8 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรนิตศิาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 23 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิติศาสตร์ (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 8 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 23 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 8 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

121

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เน้ือหาและงานข่าว) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารเชิงกลยุทธ์) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการส่ือสารการตลาด) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (การผลิตส่ือดิจิทัลและสตรีมม่ิงมีเดีย) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล) (ห้องเรียนวทิยาเขตนครปฐม) 60 2.00 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

ศิลปะภาพยนตร์และส่ือสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

105รวมวทิยาลยันิเทศศาสตร์ วทิยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม
รวมวทิยาลยัการเมืองและการปกครอง วทิยาเขตนครปฐม



หลักสูตร

สาขาวิชา 10 20 30 40 50
จ านวนรบั

รวมค่า
น  าหนัก
 TPAT

GPAX คุณสมบัตเิฉพาะสาขาวชิา

อื นๆ (หรอื
กรณทีี ไม่มี
คะแนน
ก าหนด)

รหัสวชิา TPAT คะแนนขั นต  า (%)ค่าน  าหนัก 
TGAT (รหสั

 90)

หลกัสตูรแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6 1.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
R GPAX

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

กัญชาเวชศาสตร์ 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรแพทยแ์ผนจนีบัณฑิต การแพทย์แผนจีน 5 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

46

หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 12 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

24

หลกัสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรนิตศิาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ 6 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 10 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

หลกัสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 8 1.50 รับทุกแผนการเรียน R GPAX

30

1,127

รวมศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัอุดรธานี

               (เฉพาะสาขาวิชาที ไม่ได้ก าหนดคะแนน TGAT TPAT)

รวมศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัระนอง

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการพิจารณาจากอันดับในการเลือกของผู้สมัครก่อน แล้วจึงจัดเรียงคะแนนแต่ละอันดับ โดยไล่ไปจากอันดับที  1 ถึง 7 เปน็เกณฑ์หลักในการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

รวมจ านวนรับภาคปกตทิั งสิ น

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
รวมวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม



 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติตามหลักสูตรดังนี้  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

วุฒิอื่นๆ ระดับท่ีเทียบเท่า 
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิอื่นๆ ระดับที่
เทียบเท่า 
 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกรณีวุฒิอื่นๆ ระดับที่
เทียบเท่า  ต้องมีหลักฐาน ประสบการณ์ด้านคหกรรมศาสตร์ 

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิ
อื่นๆ ระดับท่ีเทียบเทา่ 
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหาร
และนวัตกรรมชีวภาพ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ผู้สมัครหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต มีคุณสมบัติตามหลักสูตรดังนี้  
 6. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ผู้สมัครจะต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่เหมาะสมในการศึกษา
ทางด้านดิจิทัลและคอนเทนท์ และ ไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
                 ทุกหลักสูตรต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายไม่พิการ และไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษา 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 1. ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จะต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เทียบเคียงกัน โดยต้องมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่ น้อยกว่าจำนวน 
22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2. ผู้สมัครสาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ , สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นักศึกษาต้องไม่ตาบอดสี 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คุณสมบัติทั่วไป ทุกสาขาวิชา   

   - ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า   
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

  2.1 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   
- ผู้สมัครต้องเป็นผูท้ีส่ายตาไม่บอดส ี

  2.2.หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
- ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.00 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1. สาขาวิชาดนตรี 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาดนตรี มีทัศนคติที่ดีต่องานดนตรี 
1.3 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกท่ีเลือก ดังนี้ 

                         -  ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



                         -  ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องเพลงสากลได้ 
1.4 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนเครื่องดนตรี 

2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย,ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
2.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีทัศนะคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง 
2.3 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาเอกท่ีเลือก หรือมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งดังไปนี้ 

- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวมบทบาท  
เป็นตัวละครต่างๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน หรือ พูดสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชน 

-  มีความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น การแสดงพื้นเมือง 4 ภาค รำหรือระบำชุดต่างๆ 
-  มีความรู้  ความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์สากล เช่น การเต้นพื้นเมืองตะวันตก บัลเล่ต์  แจ๊สดานต์  

โมเดิร์น ดานซ์ หรือการเต้นร่วมสมัย 
-  มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มีทักษะทางด้านศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อการ

แสดงได้ อาทิ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหน้า การจัดการแสดง หรือสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็น
องค์ประกอบของการแสดงอ่ืนๆ ได้  

3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์, สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์(การออกแบบแฟชั่น, การออกแบบ
สินค้าไลฟ์สไตล์) สาขาวิชาจิตรกรรม และ สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล 

3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า    
3.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์และมีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะ 
3.3 ผู้สมัครมีทักษะ ความรู้ และความสามารถพื้นฐานทางด้านศิลปะ เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม การจัดองค์ประกอบศิลป์

หรือการออกแบบ เป็นต้น 
 

คณะวิทยาการจัดการ   
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา 

  

คณะครุศาสตร์ 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
              2. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 ในระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
              3. ผู้สมัครสาขาคณิตศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 
 4. ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความสามารถที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก 

5. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
 

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
  1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
  1.2 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
  1.3 ผู้สมัครมีทักษะ ความรู้ และความสามารถพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ และสถาปัตยกรรม 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 
  สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. ผู้หญิงส่วนสูงไม่น้อย
กว่า 150 ซ.ม. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา เช่น ตาบอดสี และไม่เป็นผู้พิการ
ทางร่างกาย 
 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 
1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. หลักสูตรนานาชาติ ต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.00 ข้ึนไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3. ผู้สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ควรเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ทัศนคติที่ดีต่อการบริการ 
4. ผู้สมัครไม่เป็นโรคร้ายแรงท่ีมีอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน หรือความพิการอื่น อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   

หมายเหตุ : สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. (ช้ันปีท่ี 3) และนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคเรียนสุดท้าย) 
 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 
1.  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทาง

การศึกษา 
 2. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

3. หลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2.00 ข้ึนไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 
 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 2. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤตดิี  
 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้สมัครทุกหลักสูตรมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ  

**ดูรายละเอียดที ่www.ahs.ssru.ac.th 
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 

 1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
1.2 ผู้สมัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วิทยาลัยกำหนด 
1.3 ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงท่ีมีอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน หรือความพิการอื่น 

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข, สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 
  2.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.2 ผู้สมัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วิทยาลัยกำหนด 
2.3 ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงท่ีมีอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน หรือความพิการอื่น 

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์**ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่

สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ 

คณิตศาสตร์ 
3.2 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 

   3.3 ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่มีอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน หรือความพิการอื่นอัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 



  3.4 ผู้สมัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วิทยาลัยกำหนด 
 4. หลักสูตรการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน  
  4.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  4.2 ผลคะแนนภาษาจีน HSK3 ข้ึนไป (ถ้ามีมาจะพิจารณาไม่ต้องเรียนปรับภาษาจีนในช้ันปีท่ี 1) 
              4.3 ไม่ใช่สัญชาติจีน 
  4.4 ผู้สมัครต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่วิทยาลัยกำหนด 
  4.5 ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่มีอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน หรือความพิการ
อื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทาง
การศึกษา 

2. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน            
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ชอบการเดินทางและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 2. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3. ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤตดิี  
 หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง และหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร ์
 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา 
 
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการพิจารณาจากอันดับในการเลือกของผู้สมัครก่อน แล้วจึงจัดเรียงคะแนน   
แต่ละอันดับ  โดยไล่ไปจากอันดับที่ 1 ถึง 7 เป็นเกณฑ์หลักในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่ได้
กำหนดคะแนน TGAT TPAT) 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1.  ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โท รศั พ ท์ . 021601111, 021601023, 021601261, 021601380 โท รส าร . 021601262 Web Site : https://admission.ssru.ac.th/ , 
http://www.ssru.ac.th  E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม  ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ . สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 0 3496 4926,  กองการศึกษา 0 3496 4927 Web Site : 
https://nkpt.ssru.ac.th/ 
 

2.  การจัดการศึกษา 
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ดังนี ้  

หลักสูตร 6 ปี ได้แก่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต  
หลักสูตร 5 ปี ได้แก่ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   
หลักสูตร 4  ปี ใน 6 คณะ 2 วิทยาเขต 7 วิทยาลัย และ 3 ศูนย์การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  10 สาขาวิชา และหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)  1 สาขาวิชา ที่ตั้ง 
อาคาร 22, 23,24, 25 และ 26 สอบถามการรับสมัครติดต่อ ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักงานคณะฯ ช้ัน 1 อาคาร 26 โทร. 02-160-1143 
-5 (เบอร์ตรงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ต่อ 12 – 13 โทรสาร 02-160-1146  Website : http://www.sci.ssru.ac.th 

อัตราค่าธรรมเนียมของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติของแต่ละสาขาวิชา 
    -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 15,500  บาท  และค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนักศึกษาใหม่  5,350 บาท 
      ภาคการศึกษาฤดูร้อนของแต่ละสาขาวิชา  
      -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 7,500  บาท 

         สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เบอร์ต่อสาขาวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม    อาคาร 25 ช้ัน1 โทร. 02-160-1168   
2. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์                         อาคาร 26  ช้ัน 1  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 36 
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     อาคาร 26  ช้ัน 2  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5109-10 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ         อาคาร 26  ช้ัน 5 โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5103 
5. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม                           

      แขนงวิชาชีววิทยา     อาคาร 26  ช้ัน 4  โทร. 02-160-1143 -5   ต่อ 5208 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  อาคาร 24 ชั้น 2  โทร.  02-160-1208 - 9   
7. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

      แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์  อาคาร 26  ช้ัน 4  โทร. 02-160-1143 -5   ต่อ 5206 
      แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ชีวภาพ    อาคาร 26  ช้ัน 3    โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5105 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
      แขนงวิชาเคมี                         อาคาร 26   ช้ัน 3  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5207  
     แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์             อาคาร 26   ช้ัน 5  โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5205 
     แขนงวิชาฟิสิกส์                     อาคาร 26   ช้ัน 5  และช้ัน 2 โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5205 

9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมลู   
      แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       อาคาร 26  ช้ัน 5 โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5107-8   
                                                              และอาคาร 22 ช้ัน 3  02 160-1159 

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


      แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ  อาคาร 26 ช้ัน 5 โทร. 02-160-1143 -5  ต่อ 5203  
      10.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เรียนที่มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคาร 22 
ช้ัน 4 โทร. 02 160-1082 
               อัตราค่าธรรมเนียมของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาค
เรียนละ 20,500 บาท และ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนักศึกษาใหม่  5,350 บาท  

          ภาคการศึกษาฤดูร้อนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 10,000  บาท   
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)   

11.  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ อาคาร 26 ช้ัน 1 โทร. 02-160-1143  
  อัตราค่าธรรมเนียมของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติของสาขาวิชาเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 14,500 บาท และ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนักศึกษาใหม่  5,350 บาท 
           ภาคการศึกษาฤดูร้อนของแต่ละสาขาวิชา เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 7,500  บาท 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 6 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร   
แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และแขนงวิชาการประกอบธุรกิจ 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)  คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.) คือ สาขาวิชาบัญช ี
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ โทร. 02 160 1495, 02 160 1064 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ,สาขาวิชา
ดิจิทัลเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ,สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย, สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร
อาคาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.) จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และ 
สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิ 

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ,
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม และ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์อัจฉริยะ 

   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ โทร. 02 160 1435 ต่อ 14-26 , เว็บไซต์ : www.fit.ssru.ac.th 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม มี 2  แขนง คือ  (แขนง
วิชาการจัดการพัฒนาสังคมและ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ได้แก่  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่  
  - โทร. 02-160-1286   ฝ่ายบริการการศึกษา 
  - เพจ งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 
 
 
 



คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน
และสินค้าไลฟ์สไตล์(การออกแบบแฟช่ัน) สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและสินค้าไลฟ์สไตล์(การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) สาขาวิชา
จิตรกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) สาขาวิชาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละครและความเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) และสาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่    
 - โทร.02-160-1388-94 ต่อ 100, 103, 104, 105 โทรสาร. 02-160-1388-94 ต่อ 111 
 - เว็บไซต์ www.far.ssru.ac.th  
 - Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 - Instagram : far_ssru_fanpage 
 

คณะครุศาสตร์  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 14,500 บาท และค่าธรรมเนียม
แรกเข้าศึกษา 5,350 บาท 

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

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 อาคาร 47 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่  1            
ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตร 5 ปี 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรียนละ 21,500 บาท ภาคฤดูร้อนเหมาจ่ายภาค
เรียนละ 10,500 บาท   
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02-160-1561 โทรสาร. 02-160-1562 หรือ www.ca.ssru.ac.th 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
อาคาร 37  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคารเหมวดีพิทักษ์)  เลขที่ 1            

ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 เปิดรับหลักสูตรมี 1 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 3 แขนงวิชา ได้แก่ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  มี  5สาขาวิชา 3  แขนงวิชา คือ 1. นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ 2.สาขาวิชาการ
จัดการอีสปอร์ต  3. ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 4. การตลาดดิจิทัล 5. นวัตกรรมการ
จัดการ (หลักสูตรสองภาษา) 3 แขนงวิชา 5.1 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ  5.2 นวัตกรรมการจัดการการจัดการอี
สปอร์ตและธุรกิจเกม 5.3 นวัตกรรมการจัดการการเทคโนโลยีดิจิทัล  
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-160-1182 , 1184 
http://www.cim.ssru.ac.th  facebook : ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สวนสุนันทา 
อัตราค่าธรรมเนียม  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ  ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่าย 15,000 บาท  ภาคฤดูร้อน เหมาจ่าย 7,500 บาท  
และสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่าย 15,000 บาท  ภาคฤดูร้อน เหมาจ่าย 7,500 บาท 

สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต  ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่าย 29,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่าย 14,500 บาท  
หลักสูตรสองภาษา  ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่าย 20,000 บาท  ภาคฤดูร้อน เหมาจ่าย  12,500 บาท 

หลักสูตรนานาชาติ  ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่าย 40,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่าย 20,000 บาท 
 

http://www.far.ssru.ac.th/
http://www.cim.ssru.ac.th/


วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรไทย 5 แขนง   
1. แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว  
2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์   
3. แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด   
4. แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย    
5. แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์  
อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.) หลักสูตรไทย 5 แขนง   
1. แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว   เหมาจ่าย ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ภาคเรียนละ 14,000 บาท  
    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  5,350 บาท 
    ภาคฤดูร้อน 7,000 บาท    
2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เหมาจ่าย ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ภาคเรียนละ 14,000 บาท  
    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  5,350 บาท 
    ภาคฤดูร้อน 7,000 บาท 
3. แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  เหมาจ่าย ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ภาคเรียนละ 14,000 บาท  
    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  5,350 บาท 
    ภาคฤดูร้อน 7,000 บาท 
4. แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย   เหมาจ่าย ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ภาคเรียนละ 15,000 บาท  
    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  5,350 บาท 
    ภาคฤดูร้อน 7,500 บาท 
5. แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เหมาจ่าย ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ภาคเรียนละ 15,000 บาท  
    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  5,350 บาท 
    ภาคฤดูร้อน 7,500 บาท 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.)  หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์  

     นักศึกษาไทย    เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 35,000  บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,350  บาท   
     นักศึกษาต่างชาติ     เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 35,000  บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5350  บาท  
     ภาคฤดูร้อน                 เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 17,500 บาท  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่  โทร. 065-9427588  065-2427688 
 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 
หลักสูตรภาษาไทย  
    1. หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
  - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก 
หลักสูตรนานาชาติ 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts  
 -  สาขาธุรกิจการบิน      B.A. (Airline Business)  
-  สาขาการจัดการโรงแรม      B.A. (Hotel Management)  

วิชาเอกนวัตกรรมการโรงแรม     Major : Hotel Innovation   
                   วิชาเอกภัตตาคารและการจดัเลี้ยง    Major : Restaurant and Catering   

- สาขาการจัดการท่องเที่ยว      B.A (Tourism Management )  



3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาติ)   Bachelor of Business Administration 
- สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ    B.B.A. (Digital International Business)  
     วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ    Major : International Business   

        วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจทิัล      Major : Digital Business Management   
หลักสูตรสองภาษา   
 4. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต     Bachelor of Education  

     -  สาขาคณิตศาสตร์      B.Ed. (Mathematics)  
 

อัตราค่าธรรมเนียม  
หลักสูตรภาษาไทย 
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

ภาคเรียนท่ี 1/2  14,000 บาท , ภาคสนาม 2,700 บาท 
2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก 

ภาคเรียนท่ี 1/2  14,000 บาท , ภาคสนาม 2,700 บาท 
        หลักสูตรนานาชาติ 

1. สาขาธุรกิจการบิน  
ภาคเรียนท่ี 1/2  35,000 บาท , ภาคฤดูร้อน 17,500 บาท  

2. สาขาการจัดการท่องเที่ยว 
ภาคเรียนท่ี 1/2  28,000 บาท , ภาคฤดูร้อน 14,000 บาท ,  

3. สาขาการจัดการโรงแรม  : วิชาเอกนวัตกรรมการโรงแรมและวิชาเอกภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 
ภาคเรียนท่ี 1/2  28,000 บาท , ภาคฤดูร้อน 14,000 บาท  

4. สาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ :  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศและวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
ภาคเรียนท่ี 1/2  30,000 บาท , ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท 

หลักสูตรสองภาษา   
1. สาขาคณิตศาสตร ์

ภาคเรียนท่ี 1/2  30,000 บาท , ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท  
หมายเหตุ : หลักสูตรภาษาไทยค่าธรรมเนียมการศึกษา วิชา GE ภาคเรียนละ 500 บาท 

    ทุกหลักสูตรชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 5,350 บาท 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 
     เบอร์โทร  034-964-946 ต่อ 112 , 191  มือถือ 065-576-0099 , 095-0643336 
     Facebook : https://www.facebook.com/chmssru  
     เวปไซต์     : https://chm.ssru.ac.th/ 

 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) มี 1 สาขาวิชา  2  แขนงวิชา  คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์   แขนงวิชาการเมืองการปกครอง  

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์  (มี 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น  แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน) 
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
หมายเหตุ 1. สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. ผู้หญิงส่วนสูงไม่
น้อยกว่า 150 ซ.ม. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา เช่น ตาบอดสี และไม่เป็นผู้
พิการทางร่างกาย 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02-160-1571,1572,1573    



 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดนครปฐม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.cls.ssru.ac.th โทร. 034-964-917, 062-491-3343, 063-878-8208   

ทุกสาขาอัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท 
ยกเว้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคการศึกษา
ปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 13,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6,500 บาท 

 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

เปิดรับหลักสูตร 4 หลักสูตร ภาคปกติ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา คือ  

-  สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ภาคเรียนละ 30,000 บาท 
- สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ภาคเรียนละ 30,000 บาท 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ภาคเรียนละ 20,000 บาท 

2.    หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พป.บ.) 1 สาขาวิชา คือ  
        -  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคเรียนละ 30,000  บาท   
3.    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 2 สาขาวิชา คือ  
        - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมขน ภาคเรียนละ 25,000 บาท  
 - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ภาคเรียนละ 25,000 บาท 
4.    หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (พจ.บ.) หลักสูตร 6 ปี 1 สาขาวิชา คือ  
        - สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ภาคเรียนละ 65,000 บาท  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 034-773-905 โทรสาร. 034-773-903 

 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ตั้งอยู่ที่ 707 หมู่ 3 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-129556 099-3239944 
 ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ 

  -  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโลจิสติกส์  อัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 15 ,000 บาท      
ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท   

-  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโลจิสติกส์ อัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนละ 13,000 บาท      
ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6,500 บาท   
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ  14,500  บาท  ค่าธรรมเนียมพิเศษ 2,700 บาท 
 - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 15,000 บาท ภาคฤดู
ร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท 
 - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนละ 14,000 บาท ภาคฤดู
ร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,000 บาท  

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


 อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 5,350 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท 
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคพิเศษ สาขาการรัฐศาสตร์ 2,050 บาท ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท 

หมายเหตุ :  *** มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
      *** นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวเข้าศึกษา 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.udon.ssru.ac.th โทร. 042-129556 , 080-0059265   
 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 99  หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม  ตำบลหงาว  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
85000 มีการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ    
15,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 7,500 บาท สามารถสอบเพิ่มเตมิไดท้ี่ คุณชวิศา  อดุลเดชากุล โทร. 087-884-3986, 
อาจารย์วทัญญู  ชูภักตร์ โทร.084-044-1129 

- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง   
            - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 063-0954428 , 0642939446 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.ranong.ssru.ac.th โทร. 077-813308, 096-4266915 
    
 หมายเหตุ :  *** มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
      *** นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวเข้าศึกษา 
      *** ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือกและ
ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 
 

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

