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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  

รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) 
------------------------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาส               
ทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับ  
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วย             
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบกับ          
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 
(รับตรงอิสระ)   ในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ด้วยวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความ
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีรายละเอียด วิธีการรับสมัคร และการคัดเลือก 
มีดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบตัิทั่วไป 
     1.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ และต้องไม่เคยสำเร็จ
การศึกษา หรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ              
มาก่อน 
 1.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
 1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเม่ือเป็นนักศึกษา 
 1.4 เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - ความบกพร่องทางการมองเห็น  - ความบกพร่องทางการได้ยิน 
  - ความบกพร่องทางสติปัญญา  - ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
  - ความบกพร่องทางการเรียนรู้  - ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
  - มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - ออทิสติก 
  - บุคคลพิการซ้ำซ้อน 
 1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือ              
อยู่ระหว่างในการถกูจับกุมดำเนินคดขีองศาลในทุกกรณี 
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 1.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
 1.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง การขับถ่าย และสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้ 
   1.8 ไมมี่ประวัติการทุจริตในการสอบหรือถูกลงโทษเนื่องจากทุจรติในการสอบของทุกหน่วยงาน 
 1.9 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น  โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือกสมัครเรียน
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวชิา เป็นลำดับที่ 2 ได้ 
 

2.  คณะ หลกัสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จำนวน และคุณสมบัติเฉพาะ 
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ทีศึ่กษา 

จำนวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑติ 

การประถมศึกษา 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

3. มีความสามารถในการมองเห็น 
4. มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด 
5.สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

3. มีความสามารถในการมองเห็น 
4. มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด 
5.สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีสง่ผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

การสอนภาษาไทย 4 ปี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

3. มีความสามารถในการมองเห็น 
4. มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด 
5.สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ตอ่การเรียน 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ที่ศึกษา 

จำนวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑติ สังคมศึกษา 4 ปี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

3. มีความสามารถในการมองเห็น 
4. มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ฟัง พูด 
5.สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

4. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

ภาษาญี่ปุ่น 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

ภาษาไทย 4 ป ี 4 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียนได ้
4. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

ภาษาอังกฤษ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียนได ้
4. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ที่ศึกษา 

จำนวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

ประวัติศาสตร ์ 4 ปี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 

3. มีความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียนได ้
4. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

สหวิทยาการอสิลาม 

เพือ่การพัฒนา 
4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. มีความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียนได ้

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

รัฐประศาสนศาสตร ์ 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2.กรณี เป็ นผู้ พิ ก ารทางสายตา 
สามารถใช้อักษรเบลล์เพื่อบันทึก
การบรรยายได้ 
3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

การปกครองท้องถิน่ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2.มีความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียนได้ 
3. มีความสามารถในการมองเห็น 

4. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ ดนตรสีากล 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 

3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ทีศึ่กษา 

จำนวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ครุศาสตรบณัฑติ ดนตรีศึกษา 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เกษตรศาสตร ์ 4 ป ี 2 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. มีความสามารถในการมองเห็น 

3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 

เทคโนโลยีการผลติพืช 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. มีความสามารถในการมองเห็น 

3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ 

ไม่มีปัญหาสขุภาพท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการจัดการ 
 

 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การจัดการ 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

3. ไม่เป็นผู้พกิารทางสายตาและห ู

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

3. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและห ู

การตลาด 4 ป ี 5 
1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน พิมพ์
คอมพิวเตอร์ปกตไิด้ และช่วยเหลอื
ตนเองได ้

การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

4 ป ี 5 
1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ทีศ่ึกษา 

จำนวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคดัเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการจัดการ 
 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจชุมชน 4 10 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

การจัดการธุรกิจโรงแรม 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
4 ป ี 2 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และผ่าน
การคัดเลือกตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัฯ 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตาม
ประกาศหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั ว่าด้วยการรับเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 
3. มีเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ 
    3.1 TOEIC 250-350 
    3.2 IELTS 2-2.5 และ 
    3.3 TOEFL IBT 19-29 หรือใน
กรณีที่ไม่มผีลคะแนนภาษาอังกฤษ
มายื่นให้นักศึกษามาทำการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัฯ 

4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน 

การธนาคาร 
4 ป ี 10 

1. ม.ปลาย หรือเทยีบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

หมายเหต ุ  
  1. ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ในส่วนของใบประกอบวชิาชีพครูให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา 
  2. สาขาวิชาที่ระบุ (เทียบโอน) รับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป  และเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องทำการเทียบโอน 
ผลการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจใช้เวลาการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของแต่ละคน 
  3. กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) สามารถรับสมัครผู้จบในสาขาที่สัมพันธ์ได้  แต่อาจไม่เกี่ยวข้ องกับเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม             
(ในกรณีทีร่ะบุเป็นสาขาเดียวกัน)  
  4. มหาวิทยาลัยอาจงดเปิดการสอนในสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะให้ผู้สามารถเลือก
สาขาวิชาอืน่ตามความประสงค์และตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
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 3. การรับสมัคร ผู้สมัครเรียนสามารถสมัครเรียน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
  3.1 การสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้ สมัครสามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่  14             
มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา 
ชั้น 1 อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร          
จำนวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่  www.aru.ac.th หรือ         
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีก่องบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 หรอื 0-3527-6555 

3.2 การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่าง           
วันที่  15 มิ ถุ นายน 2564 ถึ งวันที่  10 กรกฎาคม 2564 ได้ ที่  www.aru.ac.th หรื อที่ เว็ บ ไซต์   http://                           
e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission เลือกหัวข้อสมัครเรียนภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) 
โดยผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอ่ืน ๆ ใหเ้ข้าใจก่อนทำการสมัคร โดยให้ดำเนินการดังนี้ 
 1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร 
  2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร 
  3) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยชำระเงินค่าสมัคร 
จำนวน 200 บาท  และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท  ผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564             
ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 
  4)  ผู้สมคัรพิมพ์ใบสมัคร โดยต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยังกองบริการการศึกษา ดังนี้ 
   1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th หรือที่  http://         
e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission  โดยผู้สมัครต้องติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)             
พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร 

   2. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
   3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ  
(รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยให้ผู้สมัครเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน  
 5) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ตามข้อ 4 (4.1-4.5) ไปยังกองบริการการศึกษา โดยจ่าหน้า
ซองถึง  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์             
ตำบลประตูชั ย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์  13000 โดยส่งเอกสาร                     
ทางไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์” หรือส่ง
เอกสารมาที่  Email: regis@aru.ac.th หรือเพจ Facebook กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา หรือที่ Line : @268guqcr ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

http://www.aru.ac.th/
mailto:regis@aru.ac.th%20หรือ
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 6) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากผู้สมัครเคยสมัครเรียน              
ที่มหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องทำการยกเลิกการสมัครเรียนก่อน โดยให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรง เพื่อทำการ
ยกเลิกการสมัครเรียนในระบบการรับสมัคร ทีห่มายเลขโทรศัพท์  0-3524-1196  
  

4.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
        4.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (พิมพ์ในระบบรับสมัคร และลงลายมือชื่อผู้สมัคร) 
  4.2 สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
       4.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
       4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)  
       4.5 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
 

หมายเหตุ :  เง่ือนไขการสมัครผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ  วิชาที่ต้องสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก 
ตามที่คณะ และสาขาวิชากำหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับ 
การพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 

5.  กำหนดการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลสอบ 
5.1.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
5.1.2 สอบสัมภาษณเ์พ่ือคัดเลือกเป็นนักศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
        ผ่านระบบออนไลน์ 

  5.1.3 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศกึษา  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
  5.1.4 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2564   
          ผ่านระบบออนไลน์ 

5.1.5  เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละข้อกำหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย 
แต่งตัง้เป็นผู้พิจารณา  

หมายเหตุ : กำหนดการสอบคัดเลือกและตัดสินผลสอบของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 5 (รับตรงอิสระ)  
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : 
COVID-19) 

เพจ Facebook กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Line : @268guqcr 

กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ทั้งนี้ หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดหรือ            

ไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ 
  

    ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
     

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
 รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  


