มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (การรับด้วย Portfolio)
กิจกรรม
สมัครทาง Internet ที่ http://www.ssru.ac.th หรือ
http://www.reg.ssru.ac.th
การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่
http://www.ssru.ac.th หรือ
http://www.reg.ssru.ac.th
สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio
สอบปฏิบัติเฉพาะทาง (ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (พร้อมรับรหัสผ่าน)
http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.reg.ssru.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา ที่
http://www.reg.ssru.ac.th
รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักศึกษาและชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การปฐมนิเทศ
การลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน

วัน / เดือน / ปี
(สมัครครั้งที่ 1)

เวลา

1 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560
1 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560
24 พ.ย. 2560
29 – 30 พ.ย. 2560

08.30–16.00 น.

29 พ.ย. 2560

08.30–16.00 น.

12 ธ.ค. 2560
15 – 19 ธ.ค. 2560
22 ธ.ค. 2560
23 ธ.ค. 60 - 15 ม.ค. 61
17-18 ม.ค. 2561
(รอประกาศมหาวิทยาลัย)
(รอประกาศมหาวิทยาลัย)
15 สิงหาคม 2561

09.00–15.30 น.

2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (การรับด้วย Portfolio)
----------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (การรับด้วย Portfolio) ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือ ก
ดังนี้
1. จานวนที่จะรับ จาแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

เกรดเฉลี่ย
สะสม
5 ภาคเรียน

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
1108
สังคมศึกษา
1109
ภาษาไทย
1110
ภาษาอังกฤษ
1111
คณิตศาสตร์
1112
การศึกษาปฐมวัย
1113
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1114
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา
รวมคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2201
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2202
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2203
คหกรรมศาสตร์
2205
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2208
เคมี
2209
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2213
คณิตศาสตร์สารสนเทศ
2214
เทคโนโลยีชีวภาพ
2215
สถิติประยุกต์

24
24
24
24
24
24
24
168

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

42
48
36
14
14
24
8
8
8

≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50

รหัสวิชา
สอบปฏิบัติ

3
รหัส
สาขาวิชา
2224
2225
2226
2228
2229

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

ชีววิทยา
14
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
14
ฟิสิกส์ประยุกต์
8
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
36
นิติวิทยาศาสตร์
14
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
288
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2502
การจัดการอุตสาหกรรม
36
2503
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
18
2505
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
20
2520
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
18
2521
การบริหารทรัพยากรอาคาร
18
2525
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
36
2535
อุตสาหกรรมการพิมพ์
54
- แขนงเทคโนโลยีการพิมพ์
- แขนงการออกแบบสิ่งพิมพ์
- แขนงการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
2536
เทคโนโลยีไฟฟ้า
54
- แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงเทคโนโลยีพลังงาน
2524
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36
- แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แขนงนวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจ
สร้างสรรค์
รวม
290
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2519
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
36
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
326

เกรดเฉลี่ย
สะสม
5 ภาคเรียน
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50
≥ 2.50

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

รหัสวิชา
สอบปฏิบัติ

40

≥ 2.00

≥ 2.00

≥ 2.30

42

4
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

เกรดเฉลี่ย
รหัสวิชา
สะสม
สอบปฏิบัติ
5 ภาคเรียน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2401
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3401
ภาษาไทย
3402
ภาษาอังกฤษ
3403
ภาษาจีน
3404
ภาษาญีป่ ุ่น
3405
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3423
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั
3449
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนา
3462
สังคม)
การจัดการสังคมและวัฒนธรรม(การจัดการทาง
3463
วัฒนธรรม)
รวม
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
3467
สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา)
3468
สารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
รวม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3464
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
3465
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)
3466
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)
3450
การบริหารงานตารวจ
รวม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
3440
นิติศาสตร์
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
6601
จิตรกรรม
6606
การออกแบบนิเทศศิลป์
6607
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
6611
ดนตรี

10

≥ 2.00

20
20
20
10
20
35
62
10

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

10

≥ 2.00

207
20
10
30

≥ 2.00
≥ 2.00

20
20
20
37
97

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

38
382

≥ 2.00

30
30
25
50

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

34
35
37
33

5
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

เกรดเฉลี่ย
สะสม
5 ภาคเรียน

รหัสวิชา
สอบปฏิบัติ

25
25
25
210

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

31
32
36

20
40
35
40
67
202

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

60
40
80
25
40
40
40
325

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

40

≥ 2.00

100
667

≥ 2.50

32
32
32
96

≥ 2.00
≥ 2.00
≥ 2.00

จานวนรับ
(คน)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
6613
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
6614
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
6615
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3301
นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)
3321
3322
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสือ่ สารการตลาด)
3328
นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
3329
นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสือ่ ดิจิทัล)
รวม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7310
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
7312
บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
7313
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
7315
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
7336
บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)
7337
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)
7328
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
7338
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
8302
บัญชี
รวมคณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7322
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
7323
การจัดการคุณภาพ
7335
การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
รวม

6
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

เกรดเฉลี่ย
สะสม
5 ภาคเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2901
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการตลาด
32
≥ 2.00
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
3451
รัฐศาสตร์
100
≥ 2.00
รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
228
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
2523
สถาปัตยกรรม
10
≥ 2.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2537
การบริหารงานก่อสร้าง
10
≥ 2.00
รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
20
รวมจานวนรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2,279
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2210
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
15
≥ 2.00
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2232
สาธารณสุขศาสตร์
30
≥ 2.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2233
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก)
15
≥ 2.00
2234
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)
15
≥ 2.00
2235
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม)
15
≥ 2.00
2236
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
15
≥ 2.00
รวม
60
รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
105
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
7321
การจัดการโลจิสติกส์
141
≥ 2.00
7339
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)
105
≥ 2.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
7340
12
≥ 2.00
7342
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง)
48
≥ 2.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้า
≥ 2.00
7343
48
ทางอากาศ)

7344

การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

6
360

≥ 2.00

รหัสวิชา
สอบปฏิบัติ

41
43

7
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร / สาขาวิชา

จานวนรับ

(คน)

เกรดเฉลี่ย
สะสม
5 ภาคเรียน

รหัสวิชา
สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
≥ 2.00
7319
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
36
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
≥ 2.00
3442
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
144
≥ 2.00
3452
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
18
≥ 2.00
การโรงแรม(การจัดการโรงแรม) (หลักสูตร
3454
18
นานาชาติ)
≥ 2.00
3455
การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ)
18
รวมวิทยาลัยนานาชาติ
234
วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
≥ 2.00
9301
การสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
10
≥ 2.00
9302
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
10
รวมวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
20
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
≥ 2.00
7345
การจัดการโลจิสติกส์
30
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
≥ 2.00
3469
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
13
รวม
43
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
≥ 2.00
7346
การจัดการโลจิสติกส์
36
รวมจานวนรับของศูนย์การศึกษา
767
รวมจานวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น
3,077

หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก กรณีที่ผู้สมัครทาการยืนยันสิทธิ์
Clearing House ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรียบร้อยแล้วให้เป็นดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจานวนรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ
3. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษาจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ และนั่งเรียน
ที่ศูนย์การศึกษาตามที่แจ้งไว้ในประกาศรับสมัคร
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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 หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชา
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต - เคมี
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแล
สุขภาพเด็ก)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแล
สุขภาพและความงาม)
- ชีววิทยา
- วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- ฟิสิกส์ประยุกต์
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- นิติวิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์สารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายวิทย์ - คณิต

ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายวิทย์- คณิต , คณิต อังกฤษ หรือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
- เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายวิทย์- คณิต, ศิลป์-ภาษา
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชา
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต - การออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
ต้องมีความรู้ ความสามารถหลักการออกแบบกราฟิก
โลโก้และตัวอักษร , หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
โปสเตอร์, องค์ประกอบศิลป์,การใช้สี
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์, องค์ประกอบศิลป์

- การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- การออกแบบตกแต่งภายใน ทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ
- การเขียน Drawing
- ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะ
- การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ขนาดไม่เกิน 30
ตร.ม.
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี
- อุตสาหกรรมการพิมพ์ (การ ต้องมีความรู้ ความสามารถหลักการออกแบบกราฟิก
ออกแบบสิ่งพิมพ์)
โลโก้และตัวอักษร, หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ และ
ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
- เทคโนโลยีความปลอดภัย ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวอนามัย
สายวิทย์ – คณิต
- อุตสาหกรรมการพิมพ์
ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
(เทคโนโลยีการพิมพ์)
- วิทยาศาสตร์การกีฬาและ ผู้ชาย วิ่งระยะกลาง 1000 เมตร ภายใน 4 นาที
ผู้หญิง วิ่งระยะกลาง 800 เมตร ภายใน 4 นาที
สุขภาพ
โดยจะจัดให้มีการสอบปฏิบตั ิในวันที่ สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าสอบต้องเตรียมชุดพละมาด้วย

- การบริหารงานก่อสร้าง
2. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต
3. สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต
4. วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต

ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์ – คณิต , สายศิลป์ – คานวณ
- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์ – คณิต
- สาธารณสุขศาสตร์
ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์ – คณิต
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์ – คณิต
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชา
5. รัฐ
- การบริหารงานตารวจ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต
6. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
อายุไม่เกิน 21 ปี ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
ผู้หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ไม่ผ่านการ
ทาศัลยกรรมบนใบหน้า ไม่มีรอยสักบนร่างกาย และ
ไม่มีสายตาผิดปกติ

- ศิลปะการแสดง (ศิลปะการ
ละคร)

1. มีทั กษะที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ศิ ล ปะการแสดง เช่ น การ
กากับการแสดง การเขียนบท การร้องเพลง การเต้นรา
ประเภทต่างๆ การออกแบบเสื้อผ้า การแต่งหน้า และ
การออกแบบฉากเป็นต้น

- ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

- มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์
ไทย เช่น ราแม่บทเล็ก การแสดงพื้นเมือง ราเดี่ยว รา
คู่ ระบาแบบมาตรฐาน และระบาเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ
- มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น
แต่งหน้า แต่งกายเพื่อการแสดง เป็นต้น

- ดนตรี

1. ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย หรือขับร้อง ไทยได้
2. ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องสากลได้
3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด
- ต้องมีความรู้ ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ เช่น การวาดเส้น การใช้สี และการ
จัดองค์ประกอบศิลป์
- ต้องมีความรู้ ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะ
และการออกแบบ เช่น การวาดเส้น การจัด
องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ การ
ออกแบบ
- ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน
การออกแบบเครื่องแต่งกาย เช่น การวาดโครงหุ่น
แฟชั่น การออกแบบเสื้อผ้า การใช้สีทางการออกแบบ
การสร้างแพทเทิร์น และเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น

- การออกแบบนิเทศศิลป์
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
- การออกแบบเครื่องแต่งกาย
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
หลักสูตร
6. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

สาขาวิชา
- จิตรกรรม

คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร
1. มีพื้นฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม และ
องค์ประกอบศิลปะ
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ
หรืองานศิลปกรรมร่วมสมัย

7. ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ
การจัดการท่องเที่ยว
เทียบเท่า
การโรงแรม (การโรงแรม)
- เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ากว่า 2.00
การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) - เกรดเฉลีย่ สะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ากว่า
2.00
- การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ

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

9. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

- เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ
เทียบเท่า
- เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ากว่า 2.00
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ากว่า
2.00

10. สถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

- ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์ – คณิต , สายศิลป์ – คานวณ

สถาปัตยกรรม
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3. รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ
คณะ/วิทยาลัย
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
คณะครุศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุกสาขาวิชา)

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ทุกสาขาวิชา)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย

รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP TU-GET
เป็นต้น (ถ้านามาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงาน
ทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร
6. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงาน
ทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร
6. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
5. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวกับงานศิลปะและการ
ออกแบบ
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5. สอบสัมภาษณ์
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คณะ/วิทยาลัย
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุกสาขาวิชา)

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.30
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, TU-GET
TOEFL, IELTS (ถ้านามาแสดงจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงาน
ทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร
6. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์
1. แฟ้มสะสมผลงาน (เน้นนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่เลือกเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติเฉพาะทางใน
สาขาวิชาที่สมัครเรียน
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คณะ/วิทยาลัย
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ (ทุกสาขาวิชา)

รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio
1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 (เฉพาะ
สาขาวิชาบัญชี GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50)
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
(ทุกสาขาวิชา)

1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ทุกสาขาวิชา)

1. แฟ้มสะสมผลงานการฝึกทักษะความถนัดการวาดเส้น
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงาน
ทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร
6. สอบสัมภาษณ์
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คณะ/วิทยาลัย
11. หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio
1. แฟ้มสะสมผลงานการฝึกทักษะความถนัดการวาดเส้น
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงาน
ทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร
6. สอบสัมภาษณ์

12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ทุกสาขาวิชา)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์การศึกษาพัทยา จังหวัดชลบุรี

1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์

13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติ (ทุกสาขาวิชา)
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่ (ทุกสาขาวิชา)

1. แฟ้มสะสมผลงาน
2. มีคา่ เฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
3. จดหมายแนะนาตัว Statement of Purpose
4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน
5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้านามาแสดงจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)
6. สอบสัมภาษณ์
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4. รายวิชาที่ใช้สอบปฏิบัติสาหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
รหัสวิชาและชื่อวิชาที่สอบปฏิบัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออกข้อสอบ

31 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาศิลปะ
การแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.

-

ทักษะนาฏศิลป์ไทย
ราแม่บทเล็ก
ระบาแบบมาตรฐาน
ระบาแบบเบ็ดเตล็ด
การแสดงพื้นเมือง
ราเดี่ยว
ราคู่

32 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาศิลปะ
การแสดง(ศิลปะการละคร)
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.

- การแสดงละคร การขับร้อง การเต้น หรือ การ
ออกแบบเพื่อการแสดง หรือ การเขียนบทละคร

33 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาดนตรี
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาดนตรี
(ถนัดดนตรีไทย)
- ทักษะด้านจังหวะ เสียง ทานองเพลง
- ปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องไทย
สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาดนตรี
(ถนัดดนตรีสากล)
- ทักษะด้านการฟัง(จังหวะขั้นคู่,บันไดเสียง,คอร์ด)
- Sight Reading
- ปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องสากล

34 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาจิตรกรรม
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
35 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
36 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
37 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.

- การวาดเส้นจิตรกรรม
- การจัดวางองค์ประกอบศิลป์
- การวาดเส้น
- การออกแบบ
- การวาดเส้น
- การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
- สอบความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการออกแบบเครื่องแต่งกาย
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รหัสวิชาและชื่อวิชาที่สอบ
40 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาการออกแบบ
ตกแต่งภายในและนิทรรศการ
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
41 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
42 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.
43 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาการ
บริหารงานก่อสร้าง
หมายเหตุ สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออกข้อสอบ
- ทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
- การเขียน Drawing
- ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะ
- การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ขนาดไม่เกิน 30 ตร.ม.
- ทักษะที่จะสอบ คือ ทักษะพื้นฐานการสังเกต, ทักษะ
ฝีมือ, จินตนาการ
- กระดาษรองวาดภาพ
- สีและอุปกรณ์วาดเขียน
- อุปกรณ์เครื่องเขียน
- อุปกรณ์เครื่องเขียน
- ตรรกศาสตร์ลาดับและอนุกรรม เมทริกซ์เบื้องต้นเซต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
- ทักษะที่จะสอบ คือ ความรู้พื้นฐานการบริหารงาน
ก่อสร้าง
- ทักษะพื้นฐานการสังเกต
- กระดาษรองวาดภาพ
- สีและอุปกรณ์วาดเขียน
- อุปกรณ์เครื่องเขียน

5. การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ
ปริญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (การรับด้วย Portfolio) แล้วจึงสมัคร
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน
อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 (การรับด้วย Portfolio)
1. การรับด้วย Portfolio
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์
สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิสทั่วประเทศ จานวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)
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กรณีผู้ส มัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดใน
ประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทาหนังสือแจ้งว่าผู้จะ
สมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 1 ต.ค. – 17 พ.ย. 60 ไปยัง ฝ่ายรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่
ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความ
พร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการสมัคร ดังนี้
1. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทีเ่ ว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.ssru.ac.th หรือ เว็บไซต์งาน
ทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 17 พ.ย. 60 เลือกสมัครระบบ
Portfolio
2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (การรับด้วย Portfolio) (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง)
3. พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จ ชาระเงินนาไปชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 350 บาท ณ จุด
ให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ตามกาหนดการ (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 17 พ.ย. 60) เท่านั้น
หากไม่ชาระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กาหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินได้หลังการชาระเงินค่าสมัคร 3 วัน ที่ http://www.reg.ssru.ac.th หลังจาก
บันทึกข้อมูลการสมัคร หากชาระเงินน้อยกว่าที่กาหนดมหาวิทยาลั ยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้องชาระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีชาระเงินที่มากกว่าที่กาหนด หรือชาระเงิน
ผ่านธนาคารสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
4. กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัค รเรียน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ประวัติผู้สมัครและสาขาวิชาต้องดาเนินการดังนี้
4.1 กรณีที่ยังไม่ชาระเงินค่าสมัคร ต้องสาเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิก
การสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมาหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-1601262 หรือส่งทาง E-mail
(Chontiya.le@ssru.ac.th) พร้ อ มแนบไฟล์ ใ บสมั ค รและระบุ ข้ อ ความ “ขอยกเลิ ก การสมั ค ร” และ
มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นสาคัญ
4.2 กรณีที่ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องสาเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชาระเงินค่าสมัคร
ให้ ระบุ ห มายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัค ร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่ ง
เอกสารมายั งหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-1601262 หรือ ส่ งทาง E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th)
พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัคร
บันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต
5. หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง คือ
5.1 บัตรประจาตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จชาระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริง
5.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ
ออกให้เท่านั้น
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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 กรณี สาขาวิชาที่กาหนดให้มีการสอบวิชาเฉพาะทาง ผู้สมัครต้องนาเอกสารแสดงผลการ
เรียน (ใบ ปพ. / ใบ รบ.) เอกสารแสดงความสามารถของผู้สมัคร อุปกรณ์อื่น ๆ ตามสาขาวิชาที่กาหนดใน
ประกาศ
5.6 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
กรณี ผู้ เข้ า สอบไม่ น าบั ต รประจ าตั ว ประชาชน/หรื อใบเสร็ จ ช าระเงิน ค่า สมั ค รกั บ ทาง
เคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริงดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
หากหลั ก ฐานการช าระเงิน ค่ าสมั ค รช ารุด หรื อ สู ญ หาย ติ ดต่ อที่ กองอ านวยการสอบ ตึ ก
สานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อดาเนินการเขียนคาร้องขอบัตรแทนเข้าห้อง
สอบในวันสอบคัดเลือก โดย นารูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่มี
รูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ มาด้วย ทั้งนี้ ต้องชาระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรแทนเข้าห้องสอบ ฉบับละ
50 บาท
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งเวลา และสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.reg.ssru.ac.th
7. การสอบวิชาเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทาการสอบวิชาเฉพาะทาง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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ตามสาขาวิชาที่กาหนดสอบวิชาเฉพาะทาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สาขาวิชา

ทักษะที่สอบ

จิตรกรรม
เวลาสอบ
9.00 -12.00 น.

- การวาดเส้น
จิตรกรรม
- องค์ประกอบศิลป์

การออกแบบ
เครื่องแต่งกาย
เวลาสอบ
9.00 -12.00 น.

-การเย็บผ้าเบื้องต้น

การออกแบบ - การวาดเส้น
นิเทศศิลป์
- การออกแบบ
เวลาสอบ
09.00 -12.00 น.

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
เวลาสอบ
9.00 -12.00 น.

- การวาดเส้น
- การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

ปฏิบัติเฉพาะทาง
สิ่งที่ต้องเตรียมในการทดสอบ
- แฟ้มผลงานของนักเรียน (portfolio)
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
- บัตรประชาชนและบัตรประจาตัว
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ ดินสอ EE, สี
สาหรับการสร้างสรรค์, กระดาน รอง
เขียน, และอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบการ
สร้างสรรค์
- แฟ้มผลงานของนักเรียน (portfolio)
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
- บัตรประชาชนและบัตรประจาตัว
- อุปกรณ์ ในการวาดภาพ ดินสอ สีที่ ตน
ถนัด , กระดานรองเขียนและอุปกรณ์
- แฟ้มผลงานของนักเรียน (portfolio)
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
- บัตรประชาชนและบัตรประจาตัว
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ ดินสอ EE,
กระดานรองเขียน ขนาด A2, และ
อุปกรณ์อื่นๆประกอบการสร้างสรรค์
- แฟ้มผลงานของนักเรียน (portfolio
- ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
- บัตรประชาชนและบัตรประจาตัว
- อุปกรณ์ ในการวาดภาพ ดินสอ EE, สี
ส าหรั บ การสร้ า งสรรค์ , กระดานรอง
เขี ย น, และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆประกอบการ
สร้างสรรค์

ทฤษฎี
เฉพาะทาง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศิลปะ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การออกแบบเครื่องแต่ง
กาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศิลปะ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศิลปะ
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สาขาวิชา

ทักษะที่สอบ

ดนตรี
(ถนัดดนตรีสากล)
เวลาสอบ
9.00 -16.00 น.

- ทักษะด้านการฟัง
(จังหวะ, ขั้นคู่เสียง,
บันไดเสียง, คอร์ด)
- Sight Reading
- การสอบอ่านโน้ต
พื้นฐาน
-ปฏิบัติเครื่องดนตรี
หรือขับร้องสากล

ศิลปะการแสดง
(นาฏศิลป์ไทย)
เวลาสอบ
09.00-12.00 น.

- ทักษะนาฏศิลป์
ไทย

ศิลปะการแสดง - การแสดงออก
(ศิลปะการละคร) หรือ
เวลาสอบ
- การออกแบบเพื่อ
9.00 -12.00 น. การแสดง
หรือ
- การเขียน
สร้างสรรค์

ปฏิบัติเฉพาะทาง
สิ่งที่ต้องเตรียมในการทดสอบ

ทฤษฎี
เฉพาะทาง

- แฟ้มผลงานของนักเรียน (portfolio)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
- ใบรายงานผลการเรีย น แสดงคะแนน ดนตรีสากล
เฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
- บัตรประชาชนและบัตรประจาตัว
- เล่นเครื่องดนตรีตามโน้ตที่กาหนดให้
- ผู้ เข้ า ส อ บ ที่ ใช้ backing track ให้
บันทึกลงแผ่น CD audio ห้ามโหลดจาก
โทรศัพท์มือถือ
- ปฏิบั ติเครื่องดนตรีหรือขับ ร้องเพลงที่
ถนัด 1 เพลง(นาเครื่องดนตรีที่จะสอบมา
เอง ยกเว้นเปี ยโน กลอง แอมป์ กีต้าร์
และ แอมป์เบส)
- แฟ้มผลงานของนักเรียน (portfolio)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
- ใบรายงานผลการเรีย น แสดงคะแนน
นาฏศิลป์ไทย
เฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
- บัตรประชาชนและบัตรประจาตัว
- ร าแม่ บ ทเล็ ก และเตรี ย มการแสดง
นาฏศิ ล ป์ ที่ ถ นั ด ความยาวประมาณ 5
นาทีโดยเตรียมผ้าโจงกระเบน ซีดีเพลง
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงอื่นๆ
มาให้พร้อม
- แฟ้มผลงานของนักเรียน (portfolio)
ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับ
- ใบรายงานผลการเรีย น แสดงคะแนน
ศิลปะการละคร
เฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคเรียน
- บัตรประชาชนและบัตรประจาตัว
- ทดสอบทักษะด้านศิลปะการละครตาม
โจทย์ที่กาหนด
- เตรียมการแสดงใดๆ ที่ถนัดประมาณ
5 นาที โดยเตรี ย มเครื่ อ งแต่ ง กาย เทป
เพลง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง
อื่นๆ มาให้พร้อม
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8. การสอบสัม ภาษณ์ สอบปฏิ บั ติ เฉพาะทาง สนามสอบมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ สวนสุนั น ทา และศู น ย์
การศึกษาที่ผู้สมัครเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทาการสอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio ระหว่าง วันที่ 29 – 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามที่ระบุไว้ในตารางสอบและแผนผังนั่งสอบ และมีแนวปฏิบัติดังนี้
8.1 ผู้ส มัครสอบควรตรวจสอบผังที่นั่งสอบก่อนวันสอบ เพื่อจะได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ และการเดินทางไปยังสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา เพื่อให้สามารถเข้าสอบตามเวลา
ที่กาหนด
8.2 ผู้ สมัครสอบที่ เลือกสาขาวิช าเรียนที่ ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัด นครปฐม และจั งหวัดชลบุรี (จะต้องไปสอบสัมภาษณ์ ณ จังหวัดที่ ตนเองเลือกสมัค รเรียนตาม
ประกาศ)
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้สมัครไปยืนยันสิทธิ์ใน
ระบบ Clearing-house
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ ผ่ า น ก า ร ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ท า ง
http://www.reg.ssru.ac.th ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบกลาง (TCAS) ตามวัน
เวลาที่ส่วนกลางกาหนด
10. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house ในวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะแจ้งรายชื่อผู้มี สิทธิ์เข้าศึกษาให้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และตัด
สิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
10.2 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนได้รับการ
คั ด เลื อ กเพี ย ง 1 แห่ ง เท่ า นั้ น http://admission.cuas.or.th/clh60res/ตามขั้ น ตอนที่ ส มาคมที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่า ผู้นั้น
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
10.3 ในการยื น ยั น สิ ท ธิ์ก ารเข้าศึก ษาในระบบ Clearing-house สามารถดาเนิ น การเปลี่ ย นแปลง
ข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยัน
สิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก
11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา
บนระบบอินเทอร์เน็ต
11.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2560 บนระบบ อินเตอร์เน็ต ที่ http://www.reg.ssru.ac.th ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วย
ตนเอง เพราะอาจมีคาแนะนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ
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11.2 ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งดาวน์ โ หลดเอกสารรายงานตั ว และบั น ทึ ก ประวั ติ นั ก ศึ ก ษาที่
http://www.reg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึ่งนักศึกษาต้องกรอก
ข้อมูลในประวัติให้ ครบถ้วนและ Print – out นาส่งในวันรายงานตัว ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่
ครบถ้วนจะไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาได้
12. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ ส มัครต้องรายงานตัวเข้าศึกษาใน วัน ที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 –
15.30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งนาเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา และเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. ใบรายงานตัว และ ใบประวัตินักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับสาเนา 2 ใบ)
3. เอกสารวุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว (ตัวจริงและฉบับสาเนา 3 ใบ)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับสาเนา 2 ใบ)
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จานวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)
6. ค่าธรรมเนียมแรกชาระในวันที่รายงานตัว จานวนเงิน 13,050 บาท
7. ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,000-40,000 บาท
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
8. ผู้สมัครที่ไม่ทาการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่ มหาวิทยาลัยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้า
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9. นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนดนักศึ กษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรมและ
ปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะสาเร็จการศึกษาได้
12.2. กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนี ยมในการรายงานตัว เข้าศึกษาไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
(รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย)
13. การปฐมนิเทศ
ตามประกาศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นันทา นักศึกษาจะได้รับกาหนดการปฐมนิเทศในวัน
รายงานตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดได้บนระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://www.ssru.ac.th
14. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบั งคับ และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3. ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้าศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ กิ จกรรมให้ กั บ มหาวิท ยาลั ย หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
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4. หากนั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรายงานตั ว และ
ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
15. สถานที่ติดต่อสอบถาม
15.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 021601380 ,02160-1024-25 และ 02160-1060-61 โทรสาร (Fax) 02-1601262
15.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- คณะครุศาสตร์ 02-1601060 ต่อ 111
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86
- คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601143
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394
- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023
15.3 ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 091-5015357
- วิทยาลัยนานาชาติ 034-964949 กด 101 หรือ 082-5601365
- วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 034-964918
15.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903 , 063-2165585
15.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556, 089-5213849
15.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 095-5401042, 087-1800345
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

