มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission)
กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.admission.ssru.ac.th
การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)
สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเว็บไซต์ที่ https://admission.ssru.ac.th/
นักศึกษากรอกประวัตินักศึกษาใหม่และแนบเอกสารรายงานตัว
ทีเ่ ว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/
นักศึกษาตรวจสอบสถานะการรายงานตัวและดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการชาระเงิน ทีเ่ ว็บไซต์
https://admission.ssru.ac.th/
การปฐมนิเทศ
การลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน

1 - 10 มิถุนายน 2564
1 - 10 มิถุนายน 2564
12 มิถุนายน 2564
14 มิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564
16 - 21 มิถุนายน 2564
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564
(รอประกาศมหาวิทยาลัย)
12 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission)
----------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาภาคปกติ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจาปี ก ารศึ กษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission)
ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้
1) จานวนที่จะรับ จาแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

GPAX
6 ภาคเรียน

30
30

≥ 2.00

30
10
10
40
40

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

40

≥ 2.00

40

≥ 2.00

คณะครุศาสตร์
1115

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รวมคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2202
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2205
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2229
นิติวิทยาศาสตร์
2244
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา)
2245
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม)
2240
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
2246
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
- เคมี
- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- แขนงเทคโนโลยีพลังงาน

รหัส
หลักสูตร / สาขาวิชา
สาขาวิชา
2250
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2251
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
(วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ)
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
3477
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)
3478
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
(การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์)
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2503
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
2505
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2520
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
2525
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
2529
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
2531
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีพลังงาน)
2538
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร)
2539
เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ)
2540
เทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
2541
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(การออกแบบบรรจุภัณฑ์)
2542
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(การออกแบบผลิตภัณฑ์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2519
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

จานวนรับ
(คน)
30

GPAX
6 ภาคเรียน
≥ 2.00

40

≥ 2.00

40

≥ 2.00

40

≥ 2.00

360
20
10
20
20
20
30
20

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

20
30

≥ 2.00
≥ 2.00

30

≥ 2.00

30

≥ 2.00

20
270

30

≥ 2.00
≥ 2.00

≥ 2.00

รหัส
หลักสูตร / สาขาวิชา
สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3401 ภาษาไทย
3404 ภาษาญี่ปุ่น
3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
3480
(การจัดการพัฒนาสังคม)
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
3481
(การจัดการทางวัฒนธรรม)
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
6601 จิตรกรรม
6607 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
6611 ดนตรี
6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
6615 การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด)
7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
7335 การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)
7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
8302 บัญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
7338 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวมคณะวิทยาการจัดการ

จานวนรับ
(คน)

GPAX
6 ภาคเรียน

40
30
5
40

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

30

≥ 2.00

175
20
10
30
20
30
110

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

80
80
70
40
40
40
60

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

50

≥ 2.00

50
510

≥ 2.00

รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

GPAX
6 ภาคเรียน

40

≥ 2.00

40
40
40
30
40

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

40

≥ 2.00

40

≥ 2.00

15
15

≥ 2.00
≥ 2.00

40
380

≥ 2.00

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7322 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
7323 การจัดการคุณภาพ
7328 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7349 การจัดการอีสปอร์ต
7350 นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
นวัตกรรมการจัดการ
7355 (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ)
(หลักสูตรสองภาษา)
นวัตกรรมการจัดการ
7356
(นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม)
(หลักสูตรสองภาษา)
นวัตกรรมการจัดการ
7357
(นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล)
(หลักสูตรสองภาษา)
การจัดการการค้า (การจัดการธุรกิจการค้า)
7353
การจัดการการค้า (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
7354
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการตลาด
2901

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2523 สถาปัตยกรรม
20
2543 สถาปัตยกรรมภายใน
20
รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
40
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2230 พยาบาลศาสตร์
30
รวมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
30
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์
2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
40
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2236 เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
40
2227 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
40
2301 กัญชาเวชศาสตร์
40

≥ 2.00
≥ 2.00

≥ 2.00

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

รหัส
จานวนรับ
หลักสูตร / สาขาวิชา
สาขาวิชา
(คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2302 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
30
หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต
2237 การแพทย์แผนจีน
20
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2232 สาธารณสุขศาสตร์
30
รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
200
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7321 การจัดการโลจิสติกส์
20
7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)
26
7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่ง)
44
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
7343
26
(การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)
7344 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
11
7351 การจัดการโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจออนไลน์
90
รวมวิทยาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม
217
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (ห้องเรียน
3464
50
กรุงเทพฯ)
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (วิทยาเขต
3486
50
นครปฐม)
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)
3466
80
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)
3487
80
(วิทยาเขตนครปฐม)
รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
3479
80
ภาครัฐ) (ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
3488
80
ภาครัฐ) (วิทยาเขตนครปฐม)
3450 การบริหารงานตารวจ (ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
30
3485 การบริหารงานตารวจ (วิทยาเขตนครปฐม)
20
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
3440 นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
35
3484 นิติศาสตร์ (วิทยาเขตนครปฐม)
35

GPAX
6 ภาคเรียน
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

รหัส
จานวนรับ
หลักสูตร / สาขาวิชา
สาขาวิชา
(คน)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
30
3489 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (วิทยาเขตนครปฐม)
30
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
3472
30
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
3490
30
(วิทยาเขตนครปฐม)
รวมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม
660
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3301 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) (ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
20
3330 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) (วิทยาเขตนครปฐม)
20
3321 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)
20
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
3331 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)
20
(วิทยาเขตนครปฐม)
3322 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด)
15
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
3332 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด)
15
(วิทยาเขตนครปฐม)
3328 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
15
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
3333 นิเทศศาสตร์ (วิทยากระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
15
(วิทยาเขตนครปฐม)
3334 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
20
(วิทยาเขตนครปฐม)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
9303 ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์)(หลักสูตรนานาชาติ)
30
รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม
190
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3442 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
120
3423 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพฯ)
30
3482 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (วิทยาเขตนครปฐม)
30
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3449
120
(ห้องเรียนกรุงเทพฯ)

GPAX
6 ภาคเรียน
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

รหัส
หลักสูตร / สาขาวิชา
สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3483
(วิทยาเขตนครปฐม)
3452 การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม)
3475
(หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง)
3476
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
7358
(หลักสูตรนานาชาติ)
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)
7359
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1201 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)
รวมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7345 การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3469 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7346 การจัดการโลจิสติกส์
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7347 การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3470 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
รวมจานวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น

จานวนรับ
(คน)
30
30
20
10
30
30

GPAX
6 ภาคเรียน
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

30
480

≥ 2.00

30

≥ 2.00

30
60

≥ 2.00

20
20

≥ 2.00

30

≥ 2.00

30
60
3,792

≥ 2.00

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจานวนรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ

2) คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป
2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรื อถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการ
และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่
อาหาร
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา) 12 หน่วยกิต
- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม)
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหาร
และนวัตกรรมชีวภาพ
- นิติวิทยาศาสตร์
- การออกแบบกราฟิกและ
ผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มัลติมีเดีย
และมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะการจัด
องค์ประกอบศิลป์
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี

2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ (การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์)
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ (การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์)
- การออกแบบตกแต่งภายในและ
นิทรรศการ
-เทคโนโลยีความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการตลาด
- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต

- การแพทย์แผนไทยประยุกต์

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

- การบริหารงานตารวจ

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

- การออกแบบเครื่องแต่งกาย

- การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลั ก การออกแบ บผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบรรจุ ภั ณ ฑ์
องค์ประกอบศิลป์

มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและทักษะวาดรูปเบื้องต้น
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี
ผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และมีห น่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
ผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
ต้องมีอายุไม่เกินกว่า 21 ปี ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165
เซนติเมตร และผู้หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
ค่ าดั ชมี มวลกาย (BMI) ไม่ เกิ น 34.9 ไม่ มี รอยสั กบน
ร่างกาย ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา และไม่เป็นผู้พิการทาง
ร่างกาย
1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ตั้ ง ใจเฉพาะที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษา
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
2. ผู้ สมั ครมี ความรู้ ความสามารถ และทั กษะด้ านการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย เช่น การวาดโครงหุ่นเปลือยการ
ออกแบบเสื้ อผ้ า การใช้ สี ทางการออกแบบ การสร้ าง
แพทเทิร์น และเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น
1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ตั้ ง ใจเฉพาะที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
2. ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะด้านศิลปะและ
การออกแบบ เช่ น การจัดองค์ ประกอบศิลป์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
- ดนตรี

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา
สาขาวิชาดนตรี
2. ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย หรือขับร้องไทยได้
3.ผู้สมัครมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องสากลได้
4. ผู้สมัครมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่
ตนเองถนัด
เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า
2.00

- ธุรกิจการบิน
- การจัดการท่องเที่ยว
- การจัดการโรงแรม (นวัตกรรม
การโรงแรม)
- การจัดการโรงแรม (ธุรกิจ
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง)
- การจัดการอุตสาหกรรม
- เป็นผู้มีในรักงานด้านบริการ
ท่องเที่ยวและบริการ
- มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้นมีมนุษย์
สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก
- มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า
2.00
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า
(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
2.00
- ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
(การจัดการธุรกิจดิจิทัล)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์
ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตร และมีน้าหนักที่
สัมพันธ์กับส่วนสูง และมีหน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3) การรับสมัคร
ผู้ส มัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณ สมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) แล้วจึงสมัคร
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission)
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้ เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลื อกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์
สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิส (7-ELEVEN)
จานวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท) ยกเว้นวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ค่าสมัคร 550 บาท ชาระภายในวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564
กรณีผู้ส มัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดใน
ประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทาหนังสือแจ้งว่าผู้จะ
สมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 ไปยังฝ่ายรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนน
อู่ทองนอก แขวงวชิร ะพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความ
พร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการสมัคร ดังนี้
1. ส มั ค รผ่ าน ระบ บ อิ น เต อ ร์ เ น็ ต ที่ เว็ บ ไซ ต์ ฝ่ าย รั บ เข้ าศึ ก ษ า ก อ งบ ริ ก ารก ารศึ ก ษ า
https://admission.ssru.ac.th/ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 – 10 มิ ถุ น ายน 2564 เลื อ กสมั ค รรอบที่ 4 Direct
Admission
2. ศึ ก ษารายละเอี ย ด เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึก ษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) (โปรดพิมพ์/อ่าน
และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง)
3. พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จชาระเงิน นาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 350 บาท ยกเว้น
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ค่าสมัคร 550 บาท ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ตาม
กาหนดการ (ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564) เท่านั้น หากไม่ชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินได้หลังการ
ชาระเงินค่าสมัคร 3 วัน ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หาก
ชาระเงินน้อยกว่าที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็น
โมฆะและจะต้องชาระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีชาระเงินที่มากกว่าที่กาหนด หรือชาระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆ
ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
4.กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ประวัติผู้สมัครและสาขาวิชาต้องดาเนินการดังนี้
4.1 กรณีที่ยังไม่ชาระเงินค่าสมัคร ต้องสาเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิก
การสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารทาง E-mail (Pornpimon.ho@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์
ใบสมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็น
สาคัญ
4.2 กรณีที่ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องสาเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชาระเงินค่าสมัคร
ให้ ระบุ ห มายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัค ร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่ ง
เอกสารมายทาง E-mail (Pornpimon.ho@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ ใบสมั ครและระบุ ข้อความ “ขอ
ยกเลิกการสมัคร” หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต

4.3 กรณีผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขชื่อ -นามสกุล ให้โทรติดต่อเพื่อขอแก้ไขข้อมู ลผู้สมัคร ได้ที่
ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02-1601380, 02-1601261
5. หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง คือ
5.1 บัตรประจาตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จชาระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริง
5.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ
ออกให้เท่านั้น
5.3 สาเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ สาเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 – 6 (ภาคเรียนที่ 1) กรณีที่สาเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด
5.4 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อนามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
5.5 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ถ้ามี)
กรณี ผู้ เข้ า สอบไม่ น าบั ต รประจ าตั ว ประชาชน/หรื อใบเสร็ จ ช าระเงิน ค่า สมั ค รกั บ ทาง
เคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริงดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่ อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ (รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ดู ณ วันประกาศ)
4) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งวันเวลา และสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564
ทางระบบอินเตอร์เน็ตทีเ่ ว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/
5) การสอบสัมภาษณ์ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศูนย์การศึกษาที่ผู้สมัครเลือกเข้า
ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทาการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดของประกาศและมีแนวปฏิบัติดังนี้
5.1 ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบผังที่นั่งสอบก่อนวันสอบ เพื่อจะได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ และการเดินทางไปยังสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้สามารถเข้าสอบ
ตามเวลาที่กาหนด
5.2 ผู้ ส มั ค รสอบที่ เ ลื อ กสาขาวิ ช าเรี ย นที่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระนอง (จะต้องไปสอบสัมภาษณ์ ณ จังหวัดที่
ตนเองเลือกสมัครเรียนตามประกาศรับสมัคร หรือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และสถานที่สอบ)
6) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมกรอกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่บนระบบอินเทอร์เน็ต
6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 บน
ระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.admission.ssru.ac.th ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วยตนเอง
เพราะอาจมีคาแนะนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ
6.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องกรอกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่และแนบเอกสารการรายงานตัวบน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ https://admission.ssru.ac.th/ ภายในวันที่ 16 - 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งนักศึกษา
ต้องกรอกข้อมูลในประวัติให้ครบถ้วน ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรายงานตัว
เป็นนักศึกษาได้

7) การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
7.1 ผู้ ส มั ค รต้ อ งแนบเอกสารการรายงานตั ว ใน วั น ที่ 16 – 21 มิ ถุ น ายน 2564 (อาจมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม) ทั้ งนี้ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ งน าเงิ น
ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา และเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. เอกสารวุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จานวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)
5. ค่าธรรมเนียมแรกชาระในวันที่รายงานตัว จานวนเงิน 13,250 บาท
6. ค่าลงทะเบี ยนเรีย นภาคเรียนที่ 1/2564 และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,00040,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7. ผู้สมัครที่ไม่ทาการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่
ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรม
และปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะสาเร็จการศึกษาได้
7.2 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการายงานตัวนักศึกษาใหม่และดาวน์โหลดใบแจ้งชาระเงินในวันที่ 28
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564
7.3 กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
(รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย)
8) การปฐมนิเทศ
ตามประกาศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นันทา นักศึกษาจะได้รับกาหนดการปฐมนิเทศในวัน
รายงานตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดได้บนระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th
9) เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3.ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ กิ จ กรรมให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว และค่าลงทะเบียน
เรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10) สถานที่ติดต่อสอบถาม0
10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ ฝ่ายรับเข้า
ศึกษา กองบริการการศึกษา 02-160-1261, 02160-1380 ,02160-1024-25 และ 02160-1060-61 โทรสาร
(Fax) 02-1601262

10.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์ 02-1601060 ต่อ 111, 110
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-1601143 ต่อ 13
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24-26
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103-5
- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561, 1565
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023
10.3 วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964917, 087-6625744, 091-5015357
- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 065-9423638
- วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 02-1601571
- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 034-964949 ต่อ 101 หรือ 082-5601365
10.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903 , 063-2165585
- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
10.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556, 098-2914233
10.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 095-5401042, 087-1800345
10.7 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 077-813308
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบลู ย์)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

