
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/.........................................................................................................วัน เดือน ปีเกิด................................................................  Line id : …................................    

เลขท่ีบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา.....................................................................................

บ้านเลขท่ี.....................หมู่...................ต าบล................................อ าเภอ......................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.............................. 

ความสามารถพิเศษ......................................ศึกษาอยู่โรงเรียน........................................จังหวัด............................. โทรศัพท์บ้าน/มือถือของผู้ปกครองท่ีสามารถติดต่อได้...................................

ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ครูแนะแนวโรงเรียน     เว็บไซต์       ส่ือโซเชียลมีเดีย        วิทยุ/โทรทัศน์         หนังสือพิมพ์       เพ่ือน       รุ่นพ่ี      กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ       

การเลือกสาขาวิชา :  ให้ใส่หมายเลข 1 และ 2 ลงในสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่าน้ัน

และผู้สมัครไม่สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา เป็นล าดับท่ี 2 ได้

เลือก รหัส สาขาวิชา เลือก รหัส สาขาวิชา
1514 ค.บ. คณิตศาสตร์ 3201 วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
1515 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 3202 วท.บ. เคมี  
1516 ค.บ. สังคมศึกษา 3206 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
1517 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 3211 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1518 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 3219 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1519 ค.บ. พลศึกษา 3224 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี
1520 ค.บ. การสอนภาษาไทย 3225 วท.บ. จุลชีววิทยา
1521 ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 3226 วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
1522 ค.บ. การประถมศึกษา 3227 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
2244 ค.บ. ดนตรีศึกษา 3230 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี
2245 ค.บ. การสอนภาษาจีน 3232 วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
2249 ค.บ. นาฏศิลป์ศึกษา 3233 วท.บ. วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2250 ค.บ. ศิลปศึกษา 3237 วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
3234 ค.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์)   3313 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเน่ือง)
3235 ค.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาเคมี)   3322 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน)
3236 ค.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา)   3327 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)
4265 ค.บ. ธุรกิจและอาชีวศึกษา   

เลือก รหัส สาขาวิชา

เลือก รหัส สาขาวิชา 4214 บช.บ. การบัญชี  
2203 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 4230 บธ.บ. การจัดการ
2206 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 4232 บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
2209 ศศ.บ. ภาษาไทย 4234 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2215 ศศ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 4246 ศศ.บ. การท่องเท่ียว  
2228 น.บ. นิติศาสตร์ 4262 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2230 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 4263 บธ.บ. การตลาด  (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง)
2240 ศศ.บ. การพัฒนาชุนชนและสังคม 4264 บธ.บ. การตลาด  (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง)
2243 ศศ.บ. สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา หมายเหตุ :  1) หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดหรือไม่ส าเร็จการศึกษา

2246 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครคร้ังน้ีเป็นโมฆะ

2247 รป.บ. การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถ่ิน                2) มหาวิทยาลัยอาจงดเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีมีผู้สมัครจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

2248 ศป.บ. ดนตรีสร้างสรรค์ ก าหนด โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขของหลักสูตร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครคร้ังน้ีได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว            3) การสมัคร รอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผู้สมัครไม่ต้องช าระเงินค่าสมัคร

 ลงช่ือ .................................................................... ผู้สมัคร รหัสประจ าตัวผู้สมัคร ..................................................  (เจ้าหน้าท่ีกรอกมูล)
วันท่ี..................................................................... ลงช่ือ..................................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร  วัน/เดือน/ปี............................

    

QR Code หอพักนักศึกษา                 QR Code การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) QR Code อัตราค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายส าหรับนักศึกษา

(ร่าง)

คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คคศ. คมส. ควท. ควจ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566
  รอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 ในระหว่างวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม 2565

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว



             
          

                                                        396        
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566  

รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
------------------------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในระหว่าง            
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565  ด้วยวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ                                   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัตขิองผูส้มัคร 
  1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  1.2 มีสัญชาติไทย หรอืตามท่ีสาขาวิชาก าหนดในหลักสูตร 
  1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเม่ือเป็นนักศึกษา 
  1.4 ปัจจุบันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษา มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)         
4 ภาคเรียน  โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ 
  1.5 สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  1.6 มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   
  1.7 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น  โดยไม่สามารถเลือกสมัครเรียน
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา เป็นล าดับที่ 2 ได้ 
 

  

2.  คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จ านวน และคุณสมบตัิเฉพาะ 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑติ คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ป ี 20 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า (ในกรณีส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ต้องเป็นสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 
-เกรดเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50   
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑติ 

การประถมศึกษา 4 ป ี 20 -ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50   
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไมต่่ ากว่า 2.50 

การสอนภาษาไทย 4 ป ี 20 

การศึกษาปฐมวัย 4 ป ี 20 

การสอนภาษาอังกฤษ 4 ป ี 20 

สังคมศึกษา 4 ป ี 20 

-ม.ปลาย  
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50   
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ไมต่่ ากว่า 2.50 

คณิตศาสตร ์ 4 ป ี 20 

-ม.ปลาย  
(วิทย์-คณิต หรือคณิต-ภาษาศาสตร์) 
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

พลศึกษา 4 ป ี 20 

กรณีประเภทท่ัวไป 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
กรณีประเภทนักกีฬา 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
-ต้องเป็นนักกีฬาระดับเยาวชนขึ้นไป  
-มีใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจาก
สถานศึกษาว่าเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด 
ขึ้นไป และให้น ามาย่ืนในวันสมัคร 

วิทยาศาสตร ์ 4 ป ี 20 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า (วทิย์-คณิต) 
-เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.50  
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

ภาษาญี่ปุ่น 4 ป ี 30 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ภาษาอังกฤษ 4 ป ี 30 
ภาษาไทย 4 ป ี 10 
การพฒันาชุมชนและสังคม 4 ป ี 15 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 
สหวิทยาการอสิลาม 
เพื่อการพัฒนา 

4 ปี 15 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ประวัติศาสตร ์ 4 ป ี 30 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร ์ 4 ปี 25 
การจัดการรัฐกิจ 
และการปกครองทอ้งถิ่น 

4 ป ี 10 

นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ดิจิทลั 4 ป ี 30 

นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ 4 ปี 30 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาอ่ืน  

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรสีร้างสรรค ์ 4 ป ี 10 -ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

ครุศาสตรบณัฑติ 

ดนตรีศึกษา  
(ครุศาสตรบณัฑิต) 

4 ป ี 10 
-ม.ปลาย หรือเทยีบเท่า  
-สามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไดอ้ยา่งน้อย 
1 ชิ้น หรือสามารถขับร้องเพลงได ้

การสอนภาษาจีน  
(ครุศาสตรบณัฑิต) 

4 ป ี 20 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   

ศิลปศึกษา 
(ครุศาสตรบณัฑิต) 

4 ป ี 30 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50   
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

นาฏศิลป์ศึกษา 
(ครุศาสตรบณัฑิต) 

4 ป ี 30 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50   
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 4 ป ี 30 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป ี 30 
คหกรรมศาสตร ์ 4 ป ี 30 
เกษตรศาสตร ์ 4 ป ี 30 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 4 ป ี 30 
จุลชีววิทยา 4 ป ี 20 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัตเิฉพาะ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์และ 
การจัดการเทคโนโลยีอาหาร 

4 ปี 20 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ่ 4 ป ี 20 
เคม ี 4 ป ี 30 -ม.ปลาย (วิทย์-คณติ)  
อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย 

4 ป ี 30 
-ม.ปลาย (วิทย์-คณติ)  
-เกรดเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ป ี 30 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบยีน
เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมการจัดการ 4 ป ี 30 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
 

วิศวกรรมการจัดการ 
4 ปี  

(เทียบโอน) 
30 

-ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา) 

วิศวกรรมไฟฟ้า   4 ปี 30 

-ม.ปลาย (วิทย์-คณติ)   
หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) (สาขาวิชาไฟฟ้าหรือ        
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

วิศวกรรมไฟฟ้า  
4 ป ี 

(เทียบโอน) 
30 

-ปวส. (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง) 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) 

2 ป ี

(ต่อเนื่อง) 
30 

-ปวส.  

สาขาทางด้านอุตสาหกรรมและสาขา           
ที่เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชา 

ครุศาสตรบณัฑติ 

วิทยาศาสตร์ศึกษา  
(แขนงวิชาฟิสกิส์)    

4 ป ี 20 
-ม.ปลาย (วิทย์-คณติ)   
-เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.50   
-มีผลการเรยีนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

วิทยาศาสตร์ศึกษา  
(แขนงวิชาเคมี)    

4 ป ี 20 

วิทยาศาสตร์ศึกษา  
(แขนงวิชาชีววิทยา)    

4 ป ี 20 

วิทยาการ
จัดการ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 4 ป ี 30 
-ม.ปลาย หรือเทยีบเทา่ หรือส าเรจ็
การศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรืออนปุรญิญาทางการบญัชี 

ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเทีย่ว 4 ป ี 30 -ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

บริหารธรุกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ป ี 30 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา        
ในสาขาที่สัมพันธ์กัน 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัตเิฉพาะ 

วิทยาการ
จัดการ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 ปี 30 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา        
ในสาขาที่สัมพันธ์กัน 

การจัดการโลจิสติกส ์
และซัพพลายเชน 

4 ป ี 30 

การจัดการ 4 ป ี 40 
การตลาด  
(แขนงดิจิทัลมารเ์กตติง) 

4 ปี 20 

การตลาด  
(แขนงอเิวนตม์าร์เกตติง) 

4 ป ี 20 

ครุศาสตรบณัฑติ 
ธุรกิจและอาชีวศึกษา 
(ครุศาสตรบณัฑิต) 

4 ปี 30 

ม.ปลาย หรือเทียบเทา่ 
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50   
-มีผลการเรยีนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 

หมายเหตุ   
  1. ผูส้มัครเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา ในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา 
  2. สาขาวิชาท่ีระบุ (เทียบโอน) รับนักศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป  และเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องท าการเทียบโอนผลการเรียน               
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงอาจใช้เวลาการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของแต่ละคน 
  3. กรณีหลักสูตร (ต่อเน่ือง) สามารถรับสมัครผู้จบในสาขาท่ีสัมพันธ์ได้  แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม             
(ในกรณีท่ีระบุเป็นสาขาเดียวกัน)  
  4. มหาวิทยาลัยอาจงดเปิดการสอนในสาขาวิชาท่ีมีผู้สมัครมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงจะให้ผู้สามารถเลือกสาขาวิชา
อื่นตามความประสงค์และตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

 

 3. ก าหนดการรับสมัคร 
  3.1 การสมัครผ่านทางโรงเรียน  ให้ ผู้ สมั ครส่ งเอกสารการสมัครเรียนผ่ านโรงเรียน              
โดยให้ทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565                
โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา  
  3.2 การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 
2565 ถึงวันที่  14 ตุลาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา อาคารศรีอโยธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีก่องบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 , 0-3527-6555 
 
 

 

http://www.aru.ac.th/
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3.3 การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์  ในระหว่างวันที่ 

15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565  ได้ที่ www.aru.ac.th หัวข้อสมัครเรียนภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอ่ืน ๆ ให้เข้าใจก่อนท า
การสมัคร โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถว้นก่อนยืนยันการสมัคร 
  2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และต้องจัดส่งเอกสารการสมัครให้กองบริการการศึกษา ดังนี้ 
   1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน) และลงลายมือชื่อ-นามสกุล 

   2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ  
(รบัรองส าเนาถูกต้อง) 
 3) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ (ตามข้อ 3.3) ไปยังกองบริการการศึกษา  โดยเรียน  
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์             
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000  โดยส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์” หรือส่งเอกสาร
มาที่ Email: regis@aru.ac.th หรือส่งเอกสารโดยตรงที่กองบริการการศึกษา อาคารศรีอโยธยา ภายในวันที่ 14 
ตุลาคม 2565 
 4) การสมคัรผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครไดค้รั้งเดยีวเท่านั้น หากจะยกเลิกหรือสมัครใหม ่
ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรงทีห่มายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196  

 

4.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
        4.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ-นามสกลุ 
       4.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียน) จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
       4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
  4.4 ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกลุ (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
       4.5 บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับผู้ทีม่าสมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 
 4.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมหน้าปก ค าน า สารบัญ)  
ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตร และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  และให้ผู้สมัครน าแฟ้มสะสมผลงานมาใช้
ประกอบการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
 

5.  วิธีการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 
                มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการเรียน ความสามารถพิเศษ 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน และไม่ตอ้งช าระเงินค่าสมัครคัดเลือก  
 
 
 

http://www.aru.ac.th/
mailto:regis@aru.ac.th
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 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
7.  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์    วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
8.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. 
9.  รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา วันที ่2-3 พฤศจิกายน 2565 
     ผ่านระบบออนไลน์  
 
อนึ่ง หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดหรือ              

ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการด าเนินการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

  
    ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
 

              
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
 รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  


