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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น นักศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ด้วยวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง
1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขาวิชากำหนดในหลักสูตร
1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา
1.4 ปั จ จุ บั น เป็ น นั กเรี ย นที่ ก ำลั งศึกษา มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ ยสะสม (GPAX)
5 ภาคเรียน โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ
1.5 สุขภาพร่างกายแข็งแรง
1.6 ผู้สมัครสามารถเลื อกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้ น โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือก
สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์เป็นลำดับที่ 2
2. คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จำนวน และคุณสมบัติเฉพาะ
คณะ

ครุศาสตร์

หลักสูตร

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จำนวน
(คน)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

4 ปี

15

การประถมศึกษา

4 ปี

15

ครุศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะ
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า (ในกรณีสำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ต้องเป็นสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

-2คณะ

หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จำนวน
(คน)

การสอนภาษาไทย

4 ปี

15

การสอนภาษาอังกฤษ

4 ปี

15

การศึกษาปฐมวัย

4 ปี

15

สังคมศึกษา

4 ปี

15

พลศึกษา

4 ปี

15

วิทยาศาสตร์

4 ปี

15

คณิตศาสตร์

4 ปี

15

การศึกษาพิเศษ

4 ปี

15

การพัฒนาชุมชนและสังคม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
สหวิทยาการอิสลาม
เพื่อการพัฒนา
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
ประยุกต์ศิลป์

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

10
15
10
20
20

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า (วิทย์-คณิต)
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต หรือ
สายคณิต-ภาษาศาสตร์)
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

4 ปี

15

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

4 ปี
4 ปี
4 ปี

20
30
10

ศิลปะการแสดง

4 ปี

20

ดนตรีสากล

4 ปี

10

ดนตรีศึกษา

4 ปี

10

การสอนภาษาจีน

4 ปี

20

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย,
นาฏศิลป์สากล หรือทางด้านการแสดง
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย
1 ชนิด หรือสามารถขับร้องเพลงได้
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย
1 ชนิด หรือสามารถขับร้องเพลงได้
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

สาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะ

-3คณะ

หลักสูตร

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

ระยะเวลา
ที่ศึกษา
4 ปี

จำนวน
(คน)
40

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

การปกครองท้องถิ่น

4 ปี

40

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

15
20
10
10
15
20

4 ปี

15

ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

4 ปี

20

จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

20
10
20
15

วิศวกรรมการจัดการ

4 ปี

20

สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

วิศวกรรมการจัดการ

4 ปี
(เทียบโอน)

20

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาการ
จัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง)
การบัญชี
การท่องเทีย่ ว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

4 ปี
4 ปี
(เทียบโอน)

2 ปี
(ต่อเนื่อง)
4 ปี
4 ปี
4 ปี

20
20

คุณสมบัติเฉพาะ

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
หรือ ปวช. (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)
ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)

20

ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)

20
20
20

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ
อนุปริญญาในสาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 ปี

20

การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการ
การตลาด

4 ปี
4 ปี
4 ปี

20
20
20

-4คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจโรงแรม

วิทยาการ
จัดการ

ระยะเวลา
ที่ศึกษา
4 ปี

จำนวน
(คน)
20

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่

4 ปี

30

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
1. เป็นหลักสูตรปริญ ญาตรี 4 ปี หลักสูตร
ปฏิบัติการ
2. ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ
20,000 บาท บริษัทฯให้ทุนการศึกษา
70% นักศึกษาต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา
30% (6,000 บาท)
3. ภาคการศึกษาที่ 1 กันยายน-กุมภาพันธ์
(6 เดือน) และภาคการศึกษา
ที่ 2 มีนาคม-สิงหาคม (6เดือน)
4. แต่ละภาคการศึกษาแยกเป็น
เรียนทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 3 เดือน
และปฏิบัติที่ร้าน 7-ELEVEN
บริษัทซีพีออลล์ 3 เดือน
5. ระหว่างฝึกปฏิบัติการจะได้รับเบี้ยเลีย้ ง
และสวัสดิการในการปฏิบัติงานเทียบเท่า
พนักงานร้าน 7-ELEVEN
6. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา
หากสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานในบริษัท
ซีพีออลล์และบริษัทในเครือ เป็น
เวลา 2 ปี
7. หากไม่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา จะต้องใช้ทุนการศึกษา
เต็มจำนวน

เศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร

4 ปี

20

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะ

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา
2. สาขาวิชาที่ ระบุ (เที ยบโอน) รับนั กศึ กษาที่ มี วุฒิ การศึ กษาระดั บ ปวส. ขึ้นไป และเมื่ อเข้าศึ กษาแล้ วจะต้ องทำการเที ยบโอนผลการเรียน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจใช้เวลาการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของแต่ละคน
3. กรณี ห ลั ก สู ต ร (ต่ อ เนื่ อ ง) สามารถรั บ สมั ค รผู้ จ บในสาขาที่ สั ม พั น ธ์ ได้ แต่ อ าจไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารให้ ป ริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย ม
(ในกรณีที่ระบุเป็นสาขาเดียวกัน)
4. มหาวิทยาลัยอาจงดเปิดการสอนในสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะให้ผู้ส ามารถเลือกสาขาวิชา
อื่นตามความประสงค์และตามเงื่อนไขของหลักสูตร
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3. กำหนดการรับสมัคร
3.1 การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2563
ถึ งวั นที่ 23 มี นาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้ น วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ) ณ กองบริ ก ารการศึ ก ษา ชั้ น 1
อาคารสำนั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา พร้ อมชำระเงิน ค่าธรรมเนี ยมการสมัค ร
จำนวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือโทร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 หรือ 035-276555
3.2 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่
20 มกราคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 13 มี น าคม 2563 ได้ ที่ www.aru.ac.th หั วข้ อสมั ครเรียนภาคปกติ ประจำปี
การศึ กษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) โดยผู้ สมั ครต้ องอ่ านรายละเอี ยด คุ ณ สมบั ติ และอื่ น ๆ ให้ เข้ าใจก่ อน
ทำการสมัคร โดยให้ดำเนินการดังนี้
1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร
2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
3) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระเงิน
ค่ าสมั คร จำนวน 200 บาท และค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร 10 บาท ผู้ สมั ครสามารถชำระค่ าสมั ครตั้ งแต่ วั นที่ 20
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563
4) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และต้องจัดส่งเอกสารการสมัครให้กองบริการการศึกษา ดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครในใบสมัคร
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
(รับรองสำเนาถูกต้อง)
5) ผู้ ส มั ค รส่ งเอกสารการสมั ค รเรี ย นออนไลน์ (ตามข้ อ 3.2) มาที่ กองบริการการศึ กษา โดย
จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดี
พนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหั สไปรษณีย์ 13000 โดยส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์” หรือส่ง
เอกสารมาที่ Email: regis@aru.ac.th ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
6) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากจะยกเลิกหรือสมัคร
ใหม่ ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรงทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 035-241196
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4.3 สำเนาระเบี ยนแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) หรือสำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ ว
จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.4 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.5 บัตรประชาชนตัวจริง (สำหรับผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเอง)
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หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ วิชาที่ต้องสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก
ตามที่คณะ และสาขาวิชากำหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. กำหนดการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลสอบ
5.1 คณะครุศาสตร์
5.1.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และห้องสอบ
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.
5.1.2 สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
วันที่ 28 มีนาคม 2563
เวลา
วิชาที่สอบ
รายละเอียดเนื้อหา
การสอบข้อเขียน
วิชาที่สอบ
09.00-10.30 น.

วิชาความรู้ทั่วไป

10.40-12.10 น.

วิชาวัดแววความเป็นครู

13.30-15.30 น.

วิชาเอก

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สังคม
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
สอบเกี่ยวกับเจตคติต่อวิชาชีพ ความรู้
ความสามารถด้านเหตุและผลความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ
ทั้งภาคทฤษฎีและหรือภาคปฏิบัติ

-คณะครุศาสตร์
ในทุกสาขาวิชา
-คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
และสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา

5.1.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
5.1.4 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
5.1.5 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
5.1.6 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
วันที่ 22-23 เมษายน 2563
5.1.7 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.1.8 เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตัง้ เป็นผู้พิจารณา
5.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ
5.2.1 ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.
5.2.2 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
5.2.3 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
5.2.4 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
วันที่ 22-23 เมษายน 2563
5.2.5 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.
5.2.6 เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตัง้ เป็นผู้พิจารณา
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(หากภายหลังมหาวิทยาลั ย ตรวจสอบพบว่าผู้ สมัครมีคุณ สมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดหรือ
ไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ)
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อสาหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 โควตา (Quota) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/.......................................................................................................................................วัน เดือน ปีเกิด......................................................................
เลขที่บัตรประชาชน

วุฒกิ ารศึกษา.....................................................................................

บ้านเลขที่......................................หมู่...................ตาบล...............................................................อาเภอ...........................................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์บ้าน/มือถือ................................................... ความสามารถพิเศษ.................................................................ศึกษาอยู่โรงเรียน......................................................................
จังหวัด............................................................................

(

) เคยสมัครเรียนรอบ ..............................................

(

) ไม่เคยสมัครเรียน

ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ครูแนะแนว

เว็บไซต์

สื่อโซเชียลมีเดีย

รุ่นพี่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

วิทยุ/โทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

เพื่อน

อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................

การเลือกสาขาวิชา : ให้ใส่หมายเลข 1 และ 2 ลงในสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น
และไม่สามารถเลือกสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์เป็นลาดับที่ 2
คณะครุศาสตร์
เลือก

รหัส

1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523

สาขาวิชา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
พลศึกษา
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลือก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลือก

รหัส
3201
3202
3206
3208
3211
3214
3219
3224
3225
3226
3227
3228
3230
3231
3313
3322
3327

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิศวกรรมไฟฟ้า
จุลชีววิทยา
คหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิศวกรรมการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี เทียบโอน)
วิศวกรรมการจัดการ (4 ปี เทียบโอน)

รหัส
สาขาวิชา
2203
ภาษาอังกฤษ
2206
รัฐประศาสนศาสตร์
2209
ภาษาไทย
2215
ภาษาญี่ปุ่น
2224
การปกครองท้องถิ่น
คณะวิทยาการจัดการ
2227
นิเทศศาสตร์
เลือก
รหัส
สาขาวิชา
2228
นิติศาสตร์
2230
ประวัติศาสตร์
4214
การบัญชี
2234
ศิลปะการแสดง
4230
การจัดการ
2235
ดนตรีสากล
4232
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2240
การพัฒนาชุมชนและสังคม
4233
การตลาด
2242
ประยุกต์ศิลป์
4234
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2243
สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
4244
การจัดการโลจิสติกส์
2244
ดนตรีศึกษา (ครุศาสตรบัณฑิต)
4246
การท่องเที่ยว
การสอนภาษาจี
น
(ครุ
ศ
าสตรบั
ณ
ฑิ
ต
)
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
2245
4257
4258
การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ : 1) หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่
กาหนดหรือไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
4259
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครครั้งนี้ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
2) มหาวิทยาลัยอาจงดเปิดการสอนในสาขาวิชาที่มีผู้สมัคร
ลงชื่อ .................................................................... ผู้สมัคร
มีจานวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งจะให้ผู้สามารถเลือก
สาขาวิชาอื่นตามความประสงค์และตามเงื่อนไขของหลักสูตร
(..................................................................)
3) การสมัครรอบที่ 2 โควตา (Quota) ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามกาหนด
วันที่.....................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่
การรับสมัครในประกาศฯ โดยชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท
รหัสประจาตัวผู้สมัคร ....................................................................
4) ผู้สมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. ต้องลงทะเบียน
ใช้งานระบบ TCAS ในระหว่างวันที่ 6 กุมภพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563
ลงชื่อ...........................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร

