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ทตีงั 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ตงัอยู่เลขที 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โ ท ร ศั พ ท์ . 021601111, 021601023, 021601380 โ ท ร ส า ร . 021601262 Web Site : http://admission.ssru.ac.th/ , E-mail : 

Chontiya.le@ssru.ac.th 
 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)   สาขาวชิา ทีตงั อาคาร , 24, 25 และ  สอบถามการรับสมคัรติดต่อ  

ฝ่ายบริการการศึกษา สาํนกังานคณะฯ ชนั  อาคาร  โทร. -160-1143 -5 (เบอร์ตรงคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี ต่อ  –  

โทรสาร -160-1146  Website : http://www.sci.ssru.ac.th 

         สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ เบอร์ต่อสาขาวชิา 
1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาคาร  ชนั  โทร.  -1082 

2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม อาคาร  ชนั    โทร. -160-1208-9  

3. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ อาคารสดบัสนธิเฉียดเกษม อาคาร  ชนั  โทร. -160-1168   
4. สาขาวิชานิติวทิยาศาสตร์                 อาคาร   ชนั   โทร. - -  -   ต่อ  

5. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต ์                อาคาร   ชนั      ต่อ     

6. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อาคาร   ชนั          ต่อ -10 

7. สาขาวชิาเคมี                               อาคาร    ชนั                    ต่อ 5207  
8. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ               อาคาร   ชนั      ต่อ  

9. สาขาวิชาชีววทิยา                             อาคาร   ชนั      ต่อ  

10. สาขาวิชาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม     อาคาร   ชนั      ต่อ  

11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ      อาคาร   ชนั     ต่อ   

12. สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์         อาคาร   ชนั      ต่อ -8  อาคาร  ชนั    

                                                                                                                                             02 160-1159 

13. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ        อาคาร   ชนั      ต่อ  

14. สาขาวิชาสถิติประยกุต ์                อาคาร   ชนั      ต่อ   

           อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
       ภาคการศึกษาปกตขิองแต่ละสาขาวชิา  
                -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ,   บาท  และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เฉพาะนักศึกษาใหม่  13,250  บาท ยกเวน้ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ,   บาท และ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  เฉพาะนกัศึกษาใหม่   

13,250 บาท  

       ภาคการศึกษาฤดูร้อนของแต่ละสาขาวชิา  
                -  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ,   บาท ยกเวน้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ         

,   บาท   
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คณะวทิยาการจดัการ 
 หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิ ต   (นศ .บ .) 5  แขนง   คือ   แขนงวารสารศาสต ร์   แขนงการประชาสัมพัน ธ์และ  

การสือสารองคก์ร  แขนงการโฆษณาและสือสารการตลาด  แขนงวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  แขนงภาพยนตร์และสือดิจิทลั 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ.)  แขนงวิชา คือ  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  

แขนงวชิาการตลาด  แขนงวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  แขนงวชิาการจดัการธุรกิจบริการ  แขนงวชิาการประกอบธุรกิจ 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ.) คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (ศ.บ.)  คือ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.)  คือ สาขาวิชาบญัชี 

สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิท ี โทร.   , 02 160 1064 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพืองานสถาปัตยกรรม  สาขาวิชา  

การออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย  สาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 

  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ ์มี  แขนงวชิา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยกีารพิมพ ์ แขนงวชิาการออกแบบสิงพิมพ ์และแขนง
วชิาการจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ ์ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มี  แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

และแขนงวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 

 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมมี  แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และแขนง
วชิานวตักรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค ์

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.)  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  

สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิท ีโทร.    ต่อ -   และ    ต่อ -26 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 8 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและธุรกิจทีพกั สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียวและ
บริการ  สาขาวิชาการจัดการสังคมและวฒันธรรม (มี  แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม  แขนงวิชาการจัดการทาง
วฒันธรรม) 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.)  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารงานตาํรวจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(มี  แขนงวชิา คือ แขนงวชิาการปกครองทอ้งถิน  แขนงวชิาการบริหารรัฐกิจ  แขนงวชิาการบริหารภาครัฐและเอกชน) 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)  สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต (สท.บ.)   สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (มี  แขนงวชิา คือ แขนงวชิาระบบ
สารสนเทศเพือการจดัการ แขนงวชิาสารสนเทศศึกษา) 
หมายเหตุ   1. สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรียนเฉลียไม่นอ้ยกวา่ .   และไม่เป็นโรคทีเป็นอุปสรรคทางการศึกษา 
    2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้มคัรจะตอ้งมีพฤติกรรมและทศันคติทีเหมาะสมในการศึกษาทางดา้นสารสนเทศศาสตร์ 

และ ไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องทีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 
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   . สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ มีใจรักงานบริการ ร่างกายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทาง 

 4. สาขาวิชาการบริหารงานตาํรวจ ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุม่เกิน  ปี ผูช้ายส่วนสูงไม่นอ้ยกวา่  ซ.ม. ผูห้ญิงส่วนสูงไม่นอ้ย
กวา่  ซ.ม. ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน .  ไม่มีรอยสกัตามร่างกาย ไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา และไม่เป็นผูพิ้การทางร่างกาย 

 . ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสาขาวชิาการบริหารงานตาํรวจ ภาคเรียนละ ,  บาท 

. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิมเติม อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ,   บาท  

. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิมเติม อตัราค่าธรรมเนียมพิเศษการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวชิาการจดัการ
โรงแรมและธุรกิจทีพกั ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ,   บาท 

สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิท ี โทร. - -  (สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทยีวและบริการ)  
02-160-1536 (สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและธุรกจิทพีกั) 02-160-1305 (สาขาวชิาการบริหารงานตาํรวจ)  
02-160-1282 (งานบริการการศึกษา) 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ  

เครืองแต่งกาย สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค ์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรี สาขาวชิาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์
ไทย) และศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิท ีโทร. - -  โทรสาร. -160-1393 
 

คณะครุศาสตร์  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร  ปี 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ สาขาวชิาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทวัไป  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  และสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ ,  บาท  

สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิท ีโทร. - -  ถึง   โทรสาร. -160-1057  

 

วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.)  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร  ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรียนละ ,5  บาท 

 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (วท .บ .) (หลักสูตรใหม่  พ .ศ . ) หลักสูตร  ปี 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติเหมาจ่ายภาคเรียนละ ,5  บาท 

 สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ โทร. - -  โทรสาร. - -  หรือ www.ca.ssru.ac.th 
 

วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ 

อาคาร   วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (อาคารเหมวดีพิทกัษ)์  เลขที  ถ.อู่ทองนอก 

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 เปิดรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพือธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยแ์ละองค์การ สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต และสาขาวิชานวตักรรมการคา้
ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือสารเพือการตลาด หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)  สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐศาสตร์  2  แขวงวิชา การเมืองการปกครอง  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
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 สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ โทร. - -  , โทรสาร. -160-1184 http://www.cim.ssru.ac.th  

 อตัราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกต ิเหมาจ่าย ,  บาท 

 

วทิยาลยันานาชาตศูินย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 
วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ เปิดรับหลกัสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ (International Business) และ สาขาวิชาผูป้ระกอบการธุรกิจ
ดิจิทลั (Digital Entrepreneurship Management)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)   สาขา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) สาขาวิชาการจัดการท่องเทียว 
(Tourism Management) สาขาวิชาการโรงแรม  (Hotel Management) มี   วิชาเอกคือ  คือวิชาเอกการโรงแรม  (Major Hotel 

Management) และ วชิาเอกธุรกิจภตัตาคาร (Major Restaurant Business) 

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมทีเบอร์ โทร. - -  ต่อ ,  หรือ มือถือ -  โทรสาร -964-945 
http://www.ssruic.ssru.ac.th หรือ Facebook: Information-ssruic 

อตัราค่าธรรมเนียม  ภาคการศึกษาปกติ ,  บาท ภาคฤดูร้อน ,  บาท ยกเวน้ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ สาขาวชิา 
ผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลัค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ ,  บาท   

ภาคฤดูร้อน ,  บาท 

 

วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัสมุทรสงคราม ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรสงคราม 

เปิดรับหลกัสูตร  หลกัสูตร 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)   สาขาวิชา คือ  

-  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ภาคเรียนละ ,  บาท  

แขนงวชิาการดูแลสุขภาพและความงาม 

แขนงวชิาการดูแลสุขภาพเด็ก 

แขวงวชิาการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ 

-  สาขาวิชาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ภาคเรียนละ ,  บาท 

-  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ภาคเรียนละ ,0  บาท 

.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต (พป.บ.)  สาขาวิชา คือ  

        -  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ภาคเรียนละ ,   บาท   

3.    หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (ส.บ.)  สาขาวิชา คือ  

        - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนละ ,  บาท  

4.    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน (พจ.บ.) หลกัสูตร  ปี  สาขาวิชา คือ  

        - สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน ภาคเรียนละ ,  บาท  

สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ โทร. -773-905 โทรสาร. -773-903 
 

วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสือใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม  

วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสือใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดันครปฐม /  

หมู่ที  ตาํบลคลองโยง อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม   
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เปิดรับหลกัสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  สาขาวชิา คือ 

. สาขาวชิาศิลปะภาพยนตร์ 

    - แขนงวชิาการสร้างภาพยนตร์  

    - แขนงวชิาศิลปะการแสดงประยกุต ์

. สาขาวชิาการสร้างสรรค์และสือดจิทิลั  
    - แขนงวชิาการออกแบบดิจิทลั 

    -  แขนงวชิาการการตลาดดิจิทลั 

(หลกัสูตรนานาชาติ) สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ โทร.     หรือ www.sisa.ssru.ac.th   
อตัราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติของแต่ละสาขาวชิา   
นกัศึกษาไทย  เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ,   บาทค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,200  บาท   

นกัศึกษาต่างชาติ   เหมาจ่าย ภาคเรียนละ ,   บาทค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,200  บาท  

ภาคฤดูร้อน                 เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 5,  บาท  

 

วทิยาลยัโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 
 วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดันครปฐม ตาํบลคลองโยง อาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์
สาํหรับธุรกิจออนไลน์ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ  แขนงวชิา คือ แขนงวชิาธุรกิจพาณิชยนาว ี

แขนงวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก แขนงวชิาการจดัการการขนส่ง และแขนงวชิาการจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ)  สาขาวชิา คือ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 สามารถดูรายละเอียด เพิม เติมได้ที  http://www.cls.ssru.ac.th โทร . -964-917 , 087-6625744, 091-5015357 อัตรา
ค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ ,  บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ ,  บาท หลกัสูตรนานาชาติ 

(International Program)  ภาคการศึกษาปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ ,  ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ ,  บาท 

 

ศูนย์การศึกษาจงัหวดัชลบุรี 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  

  สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที http://www.cls.ssru.ac.th  โทร. -964-9   อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกต ิ
เหมาจ่ายภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ ,  บาท  
 

ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ 

  สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที http://www.cls.ssru.ac.th โทร. -   อัตราค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาปกต ิ
เหมาจ่ายภาคเรียนละ ,  บาท ภาคฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ ,  บาท   
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ศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง 

 ตงัอยูเ่ลขที 99  หมู่ที 1 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลหงาว  อาํเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 มีการจดัการเรียนการสอน  

ดงันี 

 ระดบัปริญญาตรี  ภาคปกติ  

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ 

หมายเหตุ  -     หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโลจิสติกส์  อตัราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ  ภาคเรียนละ 15,000  บาท  

ภาคพิเศษ 14,000 บาท  

- หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ  อตัราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 

ภาคการศึกษาละ  14,500  บาท  

- หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการจดัการคุณภาพและรัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ค่าธรรมเนียม 

เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  12,000 บาท  

  สามารถดูรายละเอยีดเพมิเตมิได้ท ีhttp://www.ranong.ssru.ac.th โทร. 77-813308    
 

อตัราค่าธรรมเนียม 
3.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ระดบัปริญญาตรี 13,250  บาท 
3.2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี 5,8  บาท 
3.3 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวทิยาลยันานาชาติ ระดบัปริญญาตรี 4,3  บาท 
3.4 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะสาขาวชิาบริหารงานตาํรวจ ระดบัปริญญาตรี 6,000 บาท 
3.5 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะสาขาวชิานวตักรรมการคา้ระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) ระดบัปริญญาตรี 5,350 บาท 

3.6 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าวิทยาลัยโจลิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลกัสูตรนานาชาติ) ,2  บาท 

3.7 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เฉพาะวทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสือใหม่ ระดบัปริญญาตรี 10,2  บาท 
3.8 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาต่อภาคเรียน  ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย 14,500 - 30,  บาท(หลกัสูตรปกติ) 
3.9 ค่ าธรรม เนี ยมก าร ศึ กษ าสํ าห รับ นั ก ศึ กษ าต่ อภ าค เรี ยน   ค่ าใช้ จ่ ายแบบ เห มาจ่ าย  25,0 00  - 50,  บ าท  

(หลกัสูตรนานาชาติ) 
3.10 เฉพาะหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน ค่าธรรมเนียมขึนทะเบียนการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเทียน

จิน สาธารณรัฐประชาชนจีน คนละ ,  บาท 
3.11 ค่าเอกสารและตําราประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทัวไปเหมาจ่าย ภาคเรียนละ  บาท รวม  ภาคเรียน 

ของการศึกษา 
หมายเหตุ :   *** มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 
      *** นกัศึกษาตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมการศึกษาในวนัรายงานตวัเขา้ศึกษา 
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คุณสมบัตเิฉพาะ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผูส้มคัรหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต มีคุณสมบติัตามหลกัสูตรดงันี  

. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผูส้มัครตอ้งสําเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-คาํนวณ 

 . สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูส้มคัรตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) แผนวทิย-์คณิต หรือศิลป์-

คาํนวณ หรือศิลป์-ภาษา หรือวฒิุอืนๆ ระดบัทีเทียบเท่า 
 . สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งสําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) แผนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-

คาํนวณ หรือกรณีวฒิุอืนๆ ระดบัทีเทียบเท่าตอ้งมีหลกัฐาน ประสบการณ์ดา้นคหกรรมศาสตร์ 

 . สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ผูส้มคัรตอ้งสําเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) แผนวทิย-์คณิต 

 . สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ผูส้มคัรตอ้งสําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) แผนวิทย์-คณิต หรือ
องักฤษ-คณิต หรือวฒิุอืนๆ ระดบัทีเทียบเท่า 
 . สาขาวิชาสถิติประยกุต ์และสาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์ผูส้มคัรตอ้งสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) แผน
วทิย-์คณิต หรือศิลป์-คาํนวณ หรือวฒิุอืนๆ ระดบัทีเทียบเท่า 
                 ทุกหลกัสูตรต้องเป็นผู้ทมีสุีขภาพแข็งแรง ร่างกายไม่พกิาร และไม่เป็นโรคทเีป็นอุปสรรคต่อการเรียน การศึกษา 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. ผูส้มคัรสาขาวิชาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั และสาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ จะตอ้งเรียนแผนการ
เรียนสายวทิย ์– คณิตเท่านนั 

2. ผูส้มคัรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ ์  แขนงวชิา คือ แขนงวชิาเทคโนโลยีการพิมพ ์ และแขนงวชิาการออกแบบ
สิงพิมพ ์ และแขนงวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการพิมพ ์นกัศึกษาตอ้งไม่ตาบอดสี 

3. ผูส้มคัรสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย ใหน้าํใบคะแนนสอบ PAT6 มาในวนัสมัภาษณ์ 

4. ผูส้มคัรสาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นกัศึกษาตอ้งไม่ตาบอดสี และใหน้าํใบคะแนน PAT4 หรือ 

PAT6 มาในวนัสมัภาษณ์ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผูส้มคัรทีเลือกสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มีผลการเรียนเฉลียไม่นอ้ยกวา่ .  และไม่เป็นโรคทีเป็นอุปสรรคทาง
การศึกษา 

2. ผูส้มคัรทีเลือกสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ มีใจรักงานบริการ 

ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 

3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผูส้มคัรจะตอ้งมีพฤติกรรมและทศันคติทีเหมาะสมในการศึกษาทางดา้นสารสนเทศศาสตร์ 

และ ไม่เป็นโรคหรือมีความบกพร่องทีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 

 . สาขาวชิาการบริหารงานตาํรวจ ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุม่เกิน  ปี ผูช้ายส่วนสูงไม่นอ้ยกวา่  ซ.ม. ผูห้ญิงส่วนสูงไม่นอ้ยกวา่  

ซ.ม. ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน .  ไม่มีรอยสกัตามร่างกาย ไม่เป็นผูพิ้การทางสายตา และไม่เป็นผูพิ้การทางร่างกาย 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1. สาขาวชิาดนตรี 

1.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า    
1.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้งัใจเฉพาะทีจะเขา้ศึกษาสาขาวชิาดนตรี มีทศันคติทีดีต่องานดนตรี 

1.3 ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวชิาเอกทีเลือก ดงันี 

                         -  ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเล่นเครืองดนตรีไทย หรือขบัร้องเพลงไทยได ้

                         -  ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเล่นเครืองดนตรีสากล หรือขบัร้องเพลงสากลได ้

1.4 ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายทีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนเครืองดนตรี 

2. สาขาวชิาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย,ศิลปะการละคร) 
2.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า    
2.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้งัใจเฉพาะทีจะเขา้ศึกษา สาขาวชิาศิลปะการแสดง มีทศันะคติทีดีต่องานศิลปะการแสดง 

2.3 ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวชิาเอกทีเลือก หรือมีความสามารถดา้นใดดา้นหนึงดงัไปนี 

- มีทักษะพืนฐานทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์ หรือสวมบทบาท 

เป็นตวัละครต่าง ๆ ได ้รวมถึงการร้องเพลง เล่านิทาน หรือ พดูสุนทรพจน์ต่อหนา้สาธารณชน 

-  มีความรู้ ความสามารถและทกัษะพืนฐานดา้นนาฏศิลป์ไทย เช่น การแสดงพืนเมือง  ภาค รําหรือระบาํชุดต่างๆ 

-  มีความรู้  ความสามารถและทกัษะพืนฐานดา้นนาฏศิลป์สากล เช่น การเตน้พืนเมืองตะวนัตก บลัเล่ต์ (ทีสามารถ
เรียนต่อบลัเล่ตข์นัสูงได)้  แจ๊สดานต ์ โมเดิร์น ดานซ์ หรือการเตน้ร่วมสมยั 

-  มีความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ มีทกัษะทางดา้นศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพือการ
แสดงได ้อาทิ การออกแบบเครืองแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหนา้ หรือสามารถสร้างสรรคง์านอนัเป็นองคป์ระกอบของ
การแสดงอืนๆ ได ้

3. สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์, การออกแบบเครืองแต่งกาย, การออกแบบผลติภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวชิาจติรกรรม 

3.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า    
3.2 ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูต้งัใจเฉพาะทีจะเขา้ศึกษา วชิาวจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์และมีทศันคติทีดีต่องานศิลปะ 

3.3 ผูส้มคัรมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถพืนฐานทางดา้นศิลปะ เช่น การวาดเส้น จิตรกรรม การจดัองค์ประกอบศิลป์
หรือการออกแบบ เป็นตน้ 

 

คณะวทิยาการจดัการ   
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี 

 . เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า 
 . ผูส้มคัรจะตอ้งมีเกรดเฉลีย .5  ในระดบัมธัยมตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า 
 

คณะครุศาสตร์ 

 . เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า 
               . ผูส้มคัรทุกแขนงวชิาจะตอ้งมีเกรดเฉลียมากกวา่หรือเท่ากบั .  ในระดบัมธัยมตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า 
              . ผูส้มคัรควรมีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ และความสามารถทีสอดคลอ้งกบัวิชาเอกทีเลือก 

. ตอ้งเป็นผูที้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแขง็แรง  
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วทิยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 1. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

  1.1 ผูส้มคัรตอ้งสาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิต,สายศิลป์-คาํนวณ,สายศิลป์-ภาษา เท่านนั 

  .  ผูส้มคัรจะตอ้งมีเกรดเฉลีย .  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) 

  .  ผูส้มคัรมีทกัษะ ความรู้ และความสามารถพืนฐานทางดา้นศิลปะ และสถาปัตยกรรม 

 2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารงานก่อสร้าง 

  .  ผู ้สมัครต้องสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึนไป  หรือต้องสําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง (ปวส.) 

  .  ผูส้มคัรจะตอ้งมีเกรดเฉลียสะสม .  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 

วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ 

1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรตอ้งมีเกรดเฉลีย .  ในระดบัมธัยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการตลาด ตอ้งเป็นผูศึ้กษา  

ในสายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์คาํนวณเท่านนั 

 

วทิยาลยันานาชาต ิศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

1. เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. ) หรือเทียบเท่า 
2. เกรดเฉลียภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย .  ขึนไป ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 

วทิยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสือใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรตอ้งมีเกรดเฉลีย .  ในระดบัมธัยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผูส้มคัรควรมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความสามารถทีสอดคลอ้งกับวิชาเอกทีเลือก หรือมีความสามารถด้านใด 

ดา้นหนึง เช่น ด้านการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์และสือดจิทิลั  การออกแบบดจิทิลั และ การตลาดดจิทิลั 

3. ตอ้งเป็นผูที้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแขง็แรง  

 

วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ผูส้มคัรทุกหลกัสูตรมีคุณสมบัติตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรและตอ้งไม่เป็นโรคทีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ  

**ดูรายละเอยีดท ีwww.ahs.ssru.ac.th 

1. หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

1.1 ผูส้มคัรตอ้งสาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์- คณิต 

1.2 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามทีวทิยาลยักาํหนด 

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  

-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

แขนงวชิาการดูแลสุขภาพและความงาม 

แขนงวชิาการดูแลสุขภาพเด็ก 

แขวงวชิาการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ 

- สาขาวิชาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
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- สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 

2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผูส้มคัรตอ้งสาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์– คณิต     

2.2 สาขาวิชาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ผูส้มคัรตอ้งสาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์– คณิต หรือ สาย
ศิลป์ภาษา 

2.3 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามทีวทิยาลยักาํหนด 

3. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุตบ์ณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์**ใช้คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับ 

            .    หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน ผูส้มคัรตอ้งสาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์- 

คณิต 
 

ผู้ทสีมคัรเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

3.1 ผูส้มคัรตอ้งสาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย ์- คณิต 

3.2 ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการตรวจสุขภาพตามทีวทิยาลยักาํหนด 

 

วทิยาลยัโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม 

1. ผูส้มคัรทุกหลกัสูตร ตอ้งมีเกรดเฉลีย ไม่น้อยกว่า .   ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่เป็นโรค 

ทีเป็นอุปสรรคทางการศึกษา 
2. สาขาวิชา Logistics Management (International Program) เกรดเฉลียภาษาต่างประเทศอย่างน้อย .  ขึนไป ในระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย  

 

ศูนย์การศึกษาจงัหวดัชลบุรี 

ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉลีย ไม่น้อยกวา่ .  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เป็นโรคทีเป็นอุปสรรคทาง
การศึกษา 
 

ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอดุรธานี 
ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉลีย ไม่นอ้ยกวา่ .  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เป็นโรคทีเป็นอุปสรรค

ทางการศึกษา 
 

ศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง 
1. ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉลีย ไม่นอ้ยกวา่ .  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เป็นโรคทีเป็น 

อุปสรรคทางการศึกษา 
2. ผูส้มคัรทีเลือกสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ ควรเป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ มีใจรักงานบริการ  

ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 

 

 

 TCAS62  4 592/742



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา                 16601110804 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย                 16601110904 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ                 16601111004 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์                 16601111104 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั                 16601111204 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวัไป                 16601111304 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที 1 20 30

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษาและคอมพิวเตอร์                 16601111404 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - รูปแบบที 1 20 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ                 16602220204 14 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                 16602220304 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร                 16602220504 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี                 16602220804 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม                 16602220904 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                 16602221304 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ                 16602221404 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยกุต ์                16602221504 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา                 16602222404 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                 16602222504 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ 16602222604 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                 16602222804 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                 16602220104 14 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์                 16602222904 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม                 16605250204 6 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพืองานสถาปัตยกรรม 16605250304 5 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยคีวามปลอดภยัและอาชีวอนามยั 16605250504 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                 16605251904 6 3 วิศวกรรมศาสตร์ 15 15 20

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 16605252004 5 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร                 16605252104 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม                 16605252404 5 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมลัติมีเดีย                 16605252504 6 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ ์                16605253504 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า                 16605253604 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                 16604240104 5 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรทีเปิดคณะทีเปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่นาํหนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขนัตาํในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จาํนวนรับ หากเลือกกลุ่มสาระทีมีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ทีเลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขันตาํ (%) (ถ้าม)ี

รอบที 4

PAT

 TCAS62  4 593/742



GAT
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รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรทีเปิดคณะทีเปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่นาํหนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขนัตาํในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จาํนวนรับ หากเลือกกลุ่มสาระทีมีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ทีเลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขันตาํ (%) (ถ้าม)ี

รอบที 4

PAT

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย                 16604340104 5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ                 16604340204 8

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน                 16604340304 8

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น                 16604340404 5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ                 16604340504 8

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและธุรกิจทีพกั                 16604342304 14

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์                 16604344004 16

9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ 16604344904 20

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

25 50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานตาํรวจ                 16604345004 15

9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
สาขาวิชาการจดัการสงัคมและวฒันธรรม (การจดัการพฒันา
สงัคม)

16604346204 5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
สาขาวิชาการจดัการสงัคมและวฒันธรรม (การจดัการทาง
วฒันธรรม)

16604346304 5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

 TCAS62  4 594/742



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรทีเปิดคณะทีเปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่นาํหนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขนัตาํในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จาํนวนรับ หากเลือกกลุ่มสาระทีมีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ทีเลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขันตาํ (%) (ถ้าม)ี

รอบที 4

PAT

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองทอ้งถิน)                16604346404 10

9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)                16604346504 10

9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)          16604346604 10

9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา)                16604346704 5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ)        16604346804 5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ ศนูย์
การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี

16604346904 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

25 50

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ ศนูย์
การศึกษาจงัหวดัระนอง

16604347004 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

25 50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)                16603330104 5

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพนัธ์และการสือสารองคก์ร)  16603332104 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสือสารการตลาด)                16603332204 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์)             16603332804 12

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

 TCAS62  4 595/742



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรทีเปิดคณะทีเปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่นาํหนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขนัตาํในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จาํนวนรับ หากเลือกกลุ่มสาระทีมีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ทีเลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขันตาํ (%) (ถ้าม)ี

รอบที 4

PAT

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสือดิจิทลั)                16603332904 13

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์                16603731004 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)                16603731204 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)                16603731304 16 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)                16603731504 5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                 16603732804 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)                16603733604 5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการธุรกิจบริการ)                16603733704 8 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                 16603733804 5 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี                 16603830204 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม                 16606660104 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                 16606660604 6
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเครืองแต่งกาย                 16606660704 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี                 16606661104 8
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)                16606661304 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)                16606661404 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑส์ร้างสรรค ์                16606661504 5
8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะ
การออกแบบพสัตราภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

PAT 6 วดัความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ 10 40

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเพือการตลาด           16609290104 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 16609347104 25

9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ) 16609347204 10

9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาการจดัการระบบสารสนเทศเพือธุรกิจ                 16609732204 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาการจดัการคุณภาพ                 16609732304 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทุนมนุษยแ์ละองคก์าร                 16609733504 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

 TCAS62  4 596/742



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรทีเปิดคณะทีเปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่นาํหนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขนัตาํในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จาํนวนรับ หากเลือกกลุ่มสาระทีมีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ทีเลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขันตาํ (%) (ถ้าม)ี

รอบที 4

PAT

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชาการจดัการอีสปอร์ต 16609734904 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ สาขาวิชานวตักรรมการคา้ระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 16609735004 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษา
ศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611344204 24

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาการจดัการท่องเทียว (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611345204 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาการโรงแรม (การจดัการโรงแรม) (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม
16611345404 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาการโรงแรม (ธุรกิจภตัตาคาร) (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม
16611345504 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1

50

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611731904 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยันานาชาติ
สาขาวิชาผูป้ระกอบการธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16611735204 6 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดั
นครปฐม

16608732104 24 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608733904 24 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ (การจดัการธุรกิจคา้ปลีก)

 ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม
16608734004 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ (การจดัการการขนส่ง) 
ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608734204 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการซพัพลายเชนธุรกิจ (การจดัการขนส่งสินคา้
ทางอากาศ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608734304 16 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608734404 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์สาํหรับธุรกิจออนไลน์ ศนูย์
การศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16608735104 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัอุดรธานี        16608734504 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัชลบุรี   16608734604 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัระนอง 16608734704 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี เศรษฐศาสตร์ 30 20

วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                 16610252304 10 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 40

 TCAS62  4 597/742



GAT

01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

รหัสคณะ/สาขา (11 หลกั)สาขาวชิา/หลกัสูตรทีเปิดคณะทีเปิด

ตารางองคป์ระกอบ คา่นาํหนกัรอ้ยละ และเกณฑค์ะแนนขนัตาํในการรบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  ภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 (การรบัแบบ Admission)

จาํนวนรับ หากเลือกกลุ่มสาระทีมีตัวเลือกคะแนน PAT 

(กลุ่ม 6.2.2, 7.2, 8, 9.2.2) ระบุ PAT ทีเลือก
O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)

เกณฑ์ขันตาํ (%) (ถ้าม)ี

รอบที 4

PAT

วิทยาลยัสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง                 16610253704 10 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 10 10 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ศนูยก์ารศึกษา
สมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614221004 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน ศนูยก์ารศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดั
สมุทรสงคราม

16614223704 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศนูยก์ารศึกษาสมุทรสงคราม 

จงัหวดัสมุทรสงคราม
16614223204 10

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก) ศนูย์
การศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223304 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผูสู้งอาย)ุ ศนูย์
การศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223404 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม) 

ศนูยก์ารศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม
16614223504 10

1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเลขานุการการแพทยแ์ละสาธารณสุข ศนูยก์ารศึกษา
สมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223604 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ศนูย์
การศึกษาสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม

16614223904 10
1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 30

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสือใหม่
สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลกัสูตร
นานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16613930304 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 

50

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสือใหม่
สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยกุต)์ (หลกัสูตร
นานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม

16613930404 10
9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 

50

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสือใหม่
สาขาวิชาการสร้างสรรคแ์ละสือดิจิทลั (การออกแบบดิจิทลั) 

(หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม
16613930504 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 

50

วิทยาลยัการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสือใหม่
สาขาวิชาการสร้างสรรคแ์ละสือดิจิทลั (การตลาดดิจิทลั) 

(หลกัสูตรนานาชาติ) ศนูยก์ารศึกษาศาลายา จงัหวดันครปฐม
16613930604 10

9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อกัษร
ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 

50
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