มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักเกณฑการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
จํานวนรับ
เทคโนโลยีอาหาร (กรุงเทพมหานคร )
รับ
1. คาดวาจะผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
30
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-คํานวณ หรือสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
อาหาร ในปการศึกษาที่สมัคร
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา)ไมนอยกวา 2.10
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
4. คะแนน GAT (2) ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 450 คะแนน
5. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
รับ
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ในปการศึกษาที่สมัคร
80
บริการ (กรุงเทพมหานคร )
2. เปนนักเรียนในโครงการความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ หรือ
3. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับงานดานอาหารระดับ
จังหวัดขึ้นไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป หรือ
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.10
5. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
6. คะแนน GAT (2) ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 300 คะแนน
7. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
การกําหนดและการประกอบอาหาร
รับ
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20
(กรุงเทพมหานคร )
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ในปการศึกษาที่สมัคร
2. ไดรับรางวัลจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานยอนหลังไม
เกิน 5 ป หรือ
สาขาวิชา

Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
จํานวนรับ
การกําหนดและการประกอบอาหาร
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.50 และมีผลการเรียนในวิชาเคมีและ
(กรุงเทพมหานคร )
ชีววิทยาไมต่ํากวา 2.50
(ตอ)
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
5. เปนผูที่มีบุคลิภาพดี โดยเพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร เพศชายตองมีความ
สูงไมต่ํากวา 160 เซนติเมตร และมีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง
6. คะแนน GAT (2) ไมต่ํากวา 45 คะแนน
7. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
คหกรรมศาสตร (กรุงเทพมหานคร )*
รับ
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ในปการศึกษาที่สมัคร
30
2. ไดรับรางวัลจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับงานดานคหกรรมศาสตรระดับจังหวัดขึ้นไป
ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป หรือ
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.10
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
5. คะแนน GAT (2) ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 300 คะแนน
6. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
รับ
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ในปการศึกษาที่สมัคร
10
บริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
2. เปนนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกลเคียง ไดแก อางทอง ชัยนาท สิงหบุรี
กาญจนบุรี อยุธยา นครปฐม หรือ
3. ไดรับรางวัลจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับงานดานอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป
ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป หรือ
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.10
5. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
6. คะแนน GAT (2) ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 300 คะแนน
7. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
สาขาวิชา

Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
จํานวนรับ
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
รับ
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ในปการศึกษาที่สมัคร
20
บริการ (ศูนยตรัง)
2. เปนนักเรียนในเขตภาคใต หรือ
3. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับงานดานอาหารระดับ
จังหวัดขึ้นไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป หรือ
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.10
5. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
6. คะแนน GAT (2) ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 300 คะแนน
7. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
รับ
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ในปการศึกษาที่สมัคร
20
บริการ (ศูนยลําปาง)
2. เปนนักเรียนในเขตภาคเหนือ หรือ
3. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับงานดานอาหารระดับ
จังหวัดขึ้นไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป หรือ
4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.10
5. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
6. คะแนน GAT (2) ไมต่ํากวา 45 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 300 คะแนน
7. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
การศึกษาปฐมวัย
รับ
1. พื้นที่บริการ เปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทาตาม
20
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจากโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการที่กําหนด มีทั้งหมด 6
จังหวัด ประกอบดวย 1. สุพรรณบุรี 2. อางทอง 3. สิงหบุรี 4. อุทัยธานี 5. กาญจนบุรี 6. ชัยนาท
2. เปนโรงเรียนเครือขาย หรือโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํา MOU
3. มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานการเขาแขงขันดานใดดานหนึ่ง
(สําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร ประกอบการสมัคร)
สาขาวิชา

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (ศูนยนครนายก)

การศึกษาปฐมวัย (ศูนยลําปาง)

การจัดการงานบริการ
(กรุงเทพมหานคร)

Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
จํานวนรับ
รับ
1. พื้นที่บริการ เปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทาตาม
20
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจากโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการที่กําหนดมีทั้งหมด
5 จังหวัด ประกอบดวย 1. นครนายก 2. ปราจีนบุรี 3. ฉะเชิงเทรา 4. สระแกว 5. ชลบุรี
2. เปนโรงเรียนเครือขาย หรือโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํา MOU
3. มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานการเขาแขงขันดานใดดานหนึ่ง
(สําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร ประกอบการสมัคร)
รับ
1. พื้นที่บริการ เปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทาตาม
20
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจากโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการที่กําหนด มีทั้งหมด
9 จังหวัด ประกอบดวย 1. เชียงราย 2. เชียงใหม 3. นาน 4. พะเยา 5. แพร 6. แมฮองสอน
7. ลําปาง 8. ลําพูน 9. ตาก
2. เปนโรงเรียนเครือขาย หรือโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํา MOU
3. มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานการเขาแขงขันดานใดดานหนึ่ง
(สําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร ประกอบการสมัคร)
รับ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
25
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test
3. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปน
ของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
3.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
หรือ คะแนน GAT คาน้ําหนัก 40%
3.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
คะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

สาขาวิชา
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

การทองเที่ยว (ศูนยตรัง)

ธุรกิจการบิน (ศูนยลําปาง)

Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
จํานวนรับ
รับ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
20
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปน
ของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
2.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
หรือ คะแนน GAT คาน้ําหนัก 10% และ PAT วิชา 76 คาน้ําหนัก 30%
2.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีคะแนน GPAX ไมนอ ยกวา 2.00
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
รับ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
20
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปน
ของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
2.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
หรือ คะแนน GAT คาน้ําหนัก 40%
2.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
รับ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
10
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่ใหบริการทั้งหมด 17 จังหวัด ไดแก
จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม, จังหวัดนาน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร, จังหวัดแมฮองสอน,

สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน (ศูนยลําปาง)
(ตอ)

Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
จํานวนรับ
จังหวัดลําปาง, จังหวัดลําพูน, จังหวัดตาก, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดนครสวรรค, จังหวัดอุตรดิตถ,
จังหวัดเพชรบูรณ, จังหวัดกําแพงเพชร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดอุทัยธานี
3. เปนผูที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 ความสามารถพิเศษโดดเดนดานบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทย ไดแก ไดรับรางวัลการประกวด
มารยาทไทย หรือการเย็บปกถักรอย เปนตน
3.2 ความสามารถพิเศษในทางดนตรี ไดแก ไดรับรางวัลการอานทํานองเสนาะ การประกวดรอง
เพลง หรือการประกวดนาฏศิลปไทย เปนตน
3.3 ความสามารถพิเศษในดานศิลปะและความคิดสรางสรรค ไดแก ไดรับรางวัลในดานการวาด
ภาพ หรือสิ่งประดิษฐ เปนตน
3.4 ความสามารถโดดเดนทางดานดนตรี นาฎศิลป ไดแก การเลนเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรี
สากล บัลเลย เชียรลีดเดอร การชนะการแขงขันรองเพลง
3.5 ความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ ทั้งความสามารถทางดานการฟง พูด อานและเขียน
ไดแก ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี และภาษาในประเทศสมาชิก ASEAN
3.6 ความสามารถโดดเดนทางดานกีฬา ไดแก การเปนตัวแทนสถานศึกษาเพื่อแขงขันกีฬาใน
ระดับเยาวชนและระดับทองถิ่น
3.7 ความสามารถโดดเดนทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดแก ผลงานเชิงประจักษจากการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี
4. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปน
ของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
4.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.50
หรือ คะแนน GAT คาน้ําหนัก 40%
4.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.50

สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน (ศูนยลําปาง)
(ตอ)

ธุรกิจการบิน (ศูนยหัวหิน)

Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
5. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio)
ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
6. คุณสมบัติเฉพาะ
6.1 ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร
6.2 ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร
6.3 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง
6.4 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
6.5 ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการสื่อสาร
6.6 ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน
รับ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ
บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
2.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
หรือ คะแนน GAT คาน้ําหนัก 40%
2.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 175 เซนติเมตร
4.2 ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 160 เซนติเมตร
4.3 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง

จํานวนรับ
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สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน (ศูนยหัวหิน)
(ตอ)
เลขานุการทางการแพทย
(กรุงเทพมหานคร)

การจัดการธุรกิจคาปลีก
(กรุงเทพมหานคร)

Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
จํานวนรับ
4.4 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
4.5 ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการสื่อสาร
4.6 ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน
รับ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
30
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปน
ของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
2.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
หรือ GAT 85 คาน้ําหนัก 30%
2.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ
ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง BMI 20-25
4.2 มีสวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร
4.3 มีมนุษยสัมพันธดี มีภาวะผูนํา เปนผูมีจิตอาสา
4.4 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ
รับ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
40
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรคํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปน
ของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจคาปลีก
(กรุงเทพมหานคร)
(ตอ)

การบริการลูกคา (กรุงเทพมหานคร)

คอมพิวเตอรธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร)

Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
จํานวนรับ
2.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
หรือ GAT 85 คาน้ําหนัก 30%
2.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ
ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร)
4. ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองฝกปฏิบัติงานระหวางการศึกษาตั้งแตชนป
ั้ ที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4
กับ 7-Eleven ในเครือบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
5. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการฝกปฏิบัติงาน
รับ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
40
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรคํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปน
ของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
2.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
หรือ GAT 85 คาน้ําหนัก 30%
2.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ
ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
รับ
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
30
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร)
(ตอ)

หมายเหตุ * มีนักศึกษาพิเศษเรียนรวม

Clearing House รอบที่ 2 (โควตา)
รับ/ไมรับ
รายละเอียด
จํานวนรับ
3. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปน
ของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
3.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
หรือ GAT 85 คาน้ําหนัก 30%
3.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.00
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ
ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

