
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง   การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกต ิระดับปริญญาตรี  
ระบบ Thai University Central Admission System   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รอบที่ ๒ (การรับแบบโควตา) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

------------------------------------- 
  ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะด าเนินการรับมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ  ระดับ

ปริญญาตรี ระบบ Thai University Central Admission System  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่  ๒  
(การรับแบบโควตา) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ก ำหนดกำรกำรสมัครคัดเลือก 

 
 

กิจกรรม วันที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด 

เปิดรับสมัคร ๒ มกราคม – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ 
www.entrance.dusit.ac.th 

ช าระเงินค่าสมัคร 
เลือก ๑ สาขาวิชา ๓๐๐ บาท 
เลือก ๒ สาขาวิชา ๕๐๐ บาท 

๒ มกราคม – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

ช าระเงินได้ทีก่องคลัง อาคาร ๒ ช้ัน ๑  
ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ช าระผ่านธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ในเวลาท าการ 

สอบวิชำเฉพำะที่มหำวิทยำลัยฯ จัดสอบ 
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test 
เฉพาะ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 
วิชาที่สอบ 
ข้อสอบแบบปรนัย ๘๐ ข้อ (๘๐ คะแนน)  
ข้อสอบแบบอัตนัย ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน)  
รวม ๑๐๐ คะแนน เวลาสอบ ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
สามารถตรวจสอบล าดับที่นั่งสอบ และ
ห้องสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์
www.entrance.dusit.ac.th 

สอบสัมภาษณ์  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์  
พร้อมรับรหัสผ่าน 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th 

ผู้สมคัรยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ๓ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ทางเว็บไซต์ของทปอ. 
http://tcas.cupt.net/ 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th 
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๒. หลักสูตร คณะ สำขำวิชำ และจ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ 

 
หมำยเหตุ * มีนักศึกษำพิเศษเรียนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร คณะ สำขำวิชำ จ ำนวนรับ 
เทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนการเรือน เทคโนโลยีอาหาร (กรุงเทพมหานคร ) ๓๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนการเรือน 

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(กรุงเทพมหานคร ) 

๘๐ 

การก าหนดและการประกอบอาหาร 
(กรุงเทพมหานคร ) 

๒๐ 

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 

๑๐ 

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  
(ศูนย์ตรัง) 

๒๐ 

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  
(ศูนย์ล าปาง) 

๒๐ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ โรงเรียนการเรือน คหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร )* ๓๐ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร 

การจัดการงานบริการ (กรุงเทพมหานคร) ๒๕ 

ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 

๒๐ 

การท่องเที่ยว (ศูนย์ตรัง) ๒๐ 

ธุรกิจการบิน (ศูนยล์ าปาง) ๑๐ 

ธุรกิจการบิน (ศูนย์หัวหิน) ๙๐ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร ์

การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) ๒๐ 

การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์นครนายก) ๒๐ 

การศึกษาปฐมวัย (ศูนยล์ าปาง) ๒๐ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต วิทยาการจัดการ 

เลขานุการทางการแพทย์ (กรุงเทพมหานคร) ๓๐ 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กรุงเทพมหานคร) ๔๐ 

การบริการลูกค้า (กรุงเทพมหานคร) ๔๐ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (กรุงเทพมหานคร) ๓๐ 

รวม ๕๗๕ 
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๓. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ๓.๑ สัญชาติไทยและเป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓.๒ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทยีบเท่า 
 ๓.๓ เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๓.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๓.๕ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด 

๔. คุณสมบัติเฉพำะ 
 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาท่ีประชาสัมพันธ์ไว้ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th  

๕. เงื่อนไขกำรสมัคร 
 ๕.๑ ผู้สมัครสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน ๒ สาขาวิชา ตามล าดับความต้องการก่อนหลัง  

๕.๒ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศและหลักเกณฑ์ 
การรับสมัครครบถ้วน  

๕.๓ ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House รอบที่ ๑ (Portfolio) ในการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)  
หากต้องการสมัคร จะต้องสละสิทธิ์ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ในระบบ 
Clearing House ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิ์จากสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

๕.๔ ผู้สมัครที่มีความพิการ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักศึกษาพิการ
เข้าศึกษาในระบบปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศและหลักเกณฑ์
การรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ กรณีช าระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินทุกกรณ ี

๖. กำรรับสมัคร และอัตรำค่ำสมัคร 
๖.๑ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม –  

๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
๖.๒ อัตราค่าสมัคร เลือกสมัคร ๑ สาขาวิชา ๓๐๐ บาท และเลือกสมัคร ๒ สาขาวิชา ๕๐๐ บาท 
๖.๓ พิมพ์ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าไปช าระเงินค่าสมัคร 
๖.๔ ช าระเงินค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร ๒ ชั้น ๑ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือช าระผ่านธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาท าการ ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม 
– ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

๖.๕ การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากมิได้ช าระเงินค่าสมัครภายใน
วันที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

๖.๖ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการช าระเงินได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว ๓ วันท าการ ทางเว็บไซต์ 
www.entrance.dusit.ac.th 
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๗. กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต ์
 www.entrance.dusit.ac.th 
๗.๒ ส าหรับผู้สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ จะต้องผ่านการ

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงจะมีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ 

๗.๓ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด พร้อมตรวจ
เอกสารและหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ 

ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑) ที่โรงเรียนประทับตรารับรอง จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
๔) อ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 

๘. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ และยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในระบบ Clearing House 
 ๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต ์
www.entrance.dusit.ac.th พร้อมรับรหัสผ่าน 
 ๘.๒ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เพ่ือให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house (รอบที่ ๒) โดยเลือกเพียง  
๑ แห่งเท่านั้น ในวันที่ ๓ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามขั้นตอนที่ ทปอ. ก าหนด และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบถัดไป 
 ๘.๓ หากไม่ด าเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ผ่านระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒)  

๙. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการช าระเงิน 
ค่ายืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา จ านวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 
        ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 
              ( ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ ) 
                รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

                      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

     


