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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงก าหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566  
รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1  

------------------------------------------- 
 

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  โดยด าเนินการ
รับสมัครนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 นั้น มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1 รายละเอียดมีดังนี้ 
  
 1. การรับสมัคร ผู้สมัครเรียนสามารถสมัครเรียน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  
             1.1 การสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเอง โดยมีก าหนดการรับสมัคร 
ดังนี้  

วันทีร่ับสมัคร คณะ หมายเหตุ 

17 มกราคม - 5 มีนาคม 2566 
 

-คณะครุศาสตร์  
 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

 

 -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 -คณะวิทยาการจัดการ  
(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

เฉพาะหลั กสู ต รครุศ าส ตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา  

17 มกราคม - 10 มีนาคม 2566 -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกเว้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครอง
ท้ องถิ่น  หมดเขตรับสมัครวันที่  17 
มีนาคม 2566 

17 มกราคม - 17 มีนาคม 2566 -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกหลักสูตร 
 -คณะวิทยาการจัดการ ยกเว้น  หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต 

สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 

 รับสมัครในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. 
(ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่กองบริการ
การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 หรือ 0-61890-5607 หรือ 0-3527-6555 

1.2 การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านระบบการสมัครออนไลน์ที่
เว็บไซต์ www.aru.ac.th หรือ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission โดยมีก าหนดการรับสมัคร ดังนี้ 

วันที่รับสมัคร คณะ หมายเหตุ 

ระบบการรับสมัครเรียนออนไลน ์

 
 

17 มกราคม - 5 มีนาคม 2566 

-คณะครุศาสตร์  
 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

 

 -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา 
และสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 -คณะวิทยาการจัดการ  
(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

เฉพาะหลั กสู ต รครุศ าส ตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา  

17 มกราคม - 10 มีนาคม 2566 -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกเว้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครอง
ท้ องถิ่น  หมดเขตรับสมัครวันที่  17 
มีนาคม 2566 

17 มกราคม - 17 มีนาคม 2566 -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกหลักสูตร 
 -คณะวิทยาการจัดการ ยกเว้น  หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต 

สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา 
 

2.  การสอบคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา  
    2.1 กรณีผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
   2.2 กรณีผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องสอบสัมภาษณ์ (ยกเว้น

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น) 
ล าดับ รายการ วันเดือนปี เวลา หมายเหตุ 

1 ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบข้ อเขียน 
(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)   

9 มีนาคม 2566 14.00 น. -ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
-ติดตามข่าวสารไดท้ี่ 
www.aru.ac.th 

2 สอบข้อเขียน  
(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

11 มีนาคม 2566 09.00 น. 
 

http://www.aru.ac.th/
http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission
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ล าดับ รายการ วันเดือนปี เวลา หมายเหตุ 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2566 14.00 น. -ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และคณะวิทยาการจัดการ                
จะพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ
ตามเล่มหลักสูตร 
-ติดตามข่าวสารไดท้ี่ www.aru.ac.th 

4 การสอบสัมภาษณ์  (รูปแบบออนไลน์) 
-คณะครุศาสตร์  

18 มีนาคม 2566 อันดับที่ 1 ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา ให้มาสอบ
สัมภาษณ์  (สมรรถนะทางด้าน
ร่างกาย) ที่มหาวิทยาลัย 

4.1 09.00 น. 

อันดับที่ 2 
13.00 น. 

 

4.2 -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  18 มีนาคม 2566 อันดับที่ 1 
09.00 น. 

ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
และการปกครองท้องถิ่น จะพิจารณา
จากคุณ สมบั ติ เฉพาะตาม เล่ ม
หลักสูตร 

อันดับที่ 2 
13.00 น. 

 

4.3 -คณะวิทยาการจัดการ                 18 มีนาคม 2566 อันดับที่ 1 
09.00 น. 

เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาธุรกิจและอาชีวศึกษา           

อันดับที่ 2 
13.00 น. 

 

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
นักศึกษา (4 คณะ) 

24 มีนาคม 2566 14.00 น. 
 

ติดตามข่าวสารไดท้ี่ 
www.aru.ac.th 

6 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน์ (ช าระเงินงวดที่ 1)  

25-31 มีนาคม 2566 
 

- -ติดตามข่าวสารไดท้ี่ 
www.aru.ac.th 
-นักศึกษาช าระเงินค่ารายงานตัว
และยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา  
ผ่านระบบออนไลน์ (งวดที่ 1) 
จ านวน 3,900 บาท 

7 ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ตลอดหลักสูตรต่อภาคเรียน 
(ช าระเงินงวดที่ 2)  

29 พฤษภาคม 2566 -  
9 มิถุนายน 2566 

- นักศึกษาช าระเงนิค่าบ ารุงการศึกษา
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อ
ภาคเรียน (ช าระเงิน งวดที่ 2) ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ 619 
ลงวันที่ 20 ธนัวาคม 2565 

http://www.aru.ac.th/
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2.3 กรณีผู้สมัครที่สมัครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 
(ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

คร้ังท่ี  ก าหนดการรับสมัคร  
ประกาศผลการคัดเลือก

เป็นนักศกึษา 

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์  
เป็นนักศกึษาที่มหาวิทยาลัย 

(ช าระเงินงวดที่ 1)  
จ านวนเงิน 3,900 บาท 

ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

(ช าระเงินงวดที่ 2)  
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เลขที่ 619  
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

1 17 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566  17-19 กุมภาพันธ์ 2566 

29 พฤษภาคม 2566  
ถึงวันท่ี 9 มิถุนายน 2566 

2 14-27 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 3-5 มีนาคม 2566 

3 28 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566 21 มีนาคม 66 24-26 มีนาคม 2566 

 

หมายเหตุ :  
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวัน         

ที่นักศึกษารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 
2. ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct 

Admission 1 อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการด าเนินการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

นอกนั้นคงเดิม 
  

    ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
       

 

                                                                              
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
 รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


