
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/.......................................................................................................................................วัน เดือน ปเีกิด........................................................         

เลขที่บตัรประชาชน วุฒิการศึกษา.............................................................................................

บา้นเลขที.่.....................................หมู.่..................ต าบล...............................................................อ าเภอ.........................................................................

จังหวัด.......................................... โทรศัพทบ์า้น/มือถือ................................................... ความสามารถพเิศษ........................................................................

ศึกษาอยู่โรงเรียน.......................................................................................................... จังหวัด..................................................................................

( .......)  เคยสมัครเรียนรอบ Portfolio                        ( .......)  ไม่เคยสมัครเรียนรอบ Portfolio

การเลือกสาขาวิชา :  ให้ใส่หมายเลข 1 และ 2 ลงในสาขาวิชาทีต่้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัคร
ได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่าน้ัน และไม่สามารถเลือกสาขาวิชาในคณะครศุาสตรเ์ปน็ล าดับที ่2

เลือก รหัส สาขาวิชา เลือก รหัส สาขาวิชา

1501 คณิตศาสตร์ 3201 เกษตรศาสตร์ 

1502 วทิยาศาสตร์ 3202 เคมี  

1503 สังคมศึกษา 3206 วทิยาการคอมพิวเตอร์  

1504 การศึกษาปฐมวยั 3208 คณิตศาสตร์  

1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1508 พลศึกษา 3214 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1510 การสอนภาษาไทย 3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

1511 การสอนภาษาอังกฤษ 3224 วศิวกรรมไฟฟ้า 

1512 การประถมศึกษา 3225 จุลชีววทิยา 

1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 3226 คหกรรมศาสตร์ 

3227 วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

เลือก รหัส สาขาวิชา 3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช

2203 ภาษาอังกฤษ 3230 วศิวกรรมการจัดการ

2206 รัฐประศาสนศาสตร์ 3231 สาธารณสุขศาสตร์

2209 ภาษาไทย 3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ป ี(ต่อเนือ่ง)

2215 ภาษาญีปุ่่น 3322 วศิวกรรมไฟฟ้า (4 ป ีเทยีบโอน)

2224 การปกครองทอ้งถิน่ 3327 วศิวกรรมการจัดการ (4 ป ีเทยีบโอน)

2227 นเิทศศาสตร์ 

2228 นติิศาสตร์ เลือก รหัส สาขาวิชา

2230 ประวติัศาสตร์ 4214 การบัญชี  

2234 ศิลปะการแสดง 4230 การจดัการ

2235 ดนตรีสากล 4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

2239 ภาษาจีน 4233 การตลาด 

2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4234 คอมพิวเตอร์ธรุกิจ  

2242 ประยุกต์ศิลป ์ 4244 การจดัการโลจสิติกส์ 

2243 สหวทิยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4246 การท่องเทีย่ว  

หมายเหตุ :  1) หากภายหลังตรวจสอบพบวา่ผู้สมัครมีคุณสมบติัไม่ถูกต้อง 4252 ธรุกิจระหวา่งประเทศ

ครบถ้วนตามที่ก าหนดหรือไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวนัเปดิภาคเรียน 4253 การเป็นผู้ประกอบการ 

จะถือวา่การสมัครคร้ังนีเ้ปน็โมฆะ 4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

           2) การสมัครรอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป  4258     การจดัการธรุกิจโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผู้สมัครจะต้องยืน่ใบสมัครตามก าหนดการรับสมัครในประกาศฯ 4259     การจดัการธรุกิจการค้าสมัยใหม่ 

โดยช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท ขา้พเจ้าขอรับรองว่าการสมคัรครั้งน้ีได้ศึกษาและตรวจสอบขอ้มลูอย่างถูกต้อง

              3) มหาวทิยาลัยอาจงดเปดิการสอนในสาขาวชิาที่มีผู้สมัคร ครบถ้วนแล้ว       ลงชือ่ .................................................................... ผู้สมัคร

มีจ านวนนอ้ยกวา่เกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด ซ่ึงจะใหผู้้สามารถเลือก   (..................................................................)

สาขาวชิาอืน่ตามความประสงค์และตามเง่ือนไขของหลักสูตร วนัที่.....................................................................

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ใบสมคัรเขา้ศึกษาตอ่ส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562

วันที ่21 มกราคม 2562 ถึงวันที ่15 มนีาคม 2562

  (รอบ 2 โควตา และการรับตรงทัว่ไป)
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562  

(รอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป)  
------------------------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นนักศึกษา  
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป)  ในระหว่างวันที่ 21 
มกราคม 2562 ถึงวันที่  15 มีนาคม 2562 ด้วยวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ                   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีรายละเอียด วิธีการรับสมัคร และการคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติท่ัวไป/เงื่อนไขส าหรับผูส้มัคร ดังนี้ 
  1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 
  1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามท่ีสาขาวิชาก าหนดในหลักสูตร 
  1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเม่ือเป็นนักศึกษา 
  1.4 ปัจจุบันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความประพฤติดี และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยให้พิจารณา
จากคุณสมบัติเฉพาะ 
  1.5 สุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546) 
  1.6 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น  โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือก
สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์เป็นล าดับที่ 2 

  

2.  คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จ านวน และคุณสมบัติเฉพาะ 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑติ 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 15 ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 

การสอนภาษาไทย 15 
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

การสอนภาษาอังกฤษ 15 ม.ปลาย  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

การศึกษาปฐมวัย 15 
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า   
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

สังคมศึกษา 15 ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

พลศึกษา 15 
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า   
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑติ 

วิทยาศาสตร ์ 15 
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต) 
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

คณิตศาสตร ์ 15 
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต หรือสายคณิต-ศลิป)์ 
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  

การศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย 

15 ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ภาษาญี่ปุ่น 15 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ภาษาไทย 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ภาษาอังกฤษ 35 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ประวัติศาสตร ์ 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
สหวิทยาการอสิลาม 
เพื่อการพัฒนา 

25 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

ภาษาจีน 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร ์ 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

ประยุกตศ์ิลป ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

ศิลปะการแสดง 25 
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
และมีความสามารถทางด้านการแสดง 
(นาฏศิลปไ์ทย,นาฏศิลปส์ากล,การแสดงละคร) 

ดนตรสีากล 15 

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
1. สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ช้ิน 
หรือสามารถขับร้องเพลงได้  
2. สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรอืขับร้อง 
บทเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่างน้อย 1 เพลง 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร ์ 25 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
การปกครองท้องถิ่น 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ 15 ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
คหกรรมศาสตร ์ 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า   
เกษตรศาสตร ์ 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
เคม ี 30 ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต  
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต  
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
จุลชีววิทยา 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
เทคโนโลยีการผลติพืช 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)  

สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ 40 ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมการจัดการ 30 
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.  
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) 

วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) 30 ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 20 
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)  หรือ ปวช. 
(สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) 20 ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง)  
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) 30 ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)  

วิทยาการ
จัดการ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 60 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยว 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การจัดการโลจิสติกส ์ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การจัดการ 40 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การตลาด 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ธุรกิจระหว่างประเทศ 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การเป็นผูป้ระกอบการ 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 
การจัดการธุรกิจโรงแรม  
(มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ตลอดหลักสูตร) 

30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาการ
จัดการ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยสมัยใหม ่
1. เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตร
ปฏิบัติการ  
2. ค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ  
20,000 บาท บริษัทฯให้ทุนการศึกษา 
70% นักศึกษาต้องช าระค่าบ ารุง
การศึกษา 30% (6,000 บาท) 
3. ภาคการศึกษาท่ี 1 กันยายน-กุมภาพันธ์ 
(6 เดือน) และภาคการศึกษาท่ี 2 มีนาคม-
สิงหาคม (6เดือน) 
4. แต่ละภาคการศึกษา แยกเป็นเรียน
ทฤษฎีท่ีมหาวิทยาลัย 3 เดือน และปฏิบัติ
ท่ีร้าน 7-ELEVEN บริษัทซพีีออลล์ 3 เดือน  
5. ระหว่างฝึกปฏิบัติการจะได้รับเบ้ียเลี้ยง
และสวัสดิการในการปฏิบัติงานเทียบเท่า
พนักงานร้าน 7-ELEVEN 
6. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา  
หากส าเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานในบริษัทซีพีออลล์ 
และบริษัทในเครือ เป็นเวลา 2 ปี 
7. หากไม่ส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา จะต้องใช้ทุนการศึกษา
เต็มจ านวน 

60 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ   
  1. ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา 
  2. สาขาวิชาที่ระบุ (เทียบโอน) รับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป  และเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องท าการเทียบโอน 
ผลการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจใช้เวลาการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของแต่ละคน 
  3. กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) สามารถรับสมัครผู้จบในสาขาที่สัมพันธ์ได้  แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม             
(ในกรณีที่ระบุเป็นสาขาเดียวกัน)  
 

 3.  ก าหนดการรับสมัคร 
      3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 

เวลา 08.30-16.30 น.  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200 บาท ที่งานการเงินและ
บัญชี ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่กองบริการ
การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 หรือ 035-276555 
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      3.2 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้ที่ 
www.aru.ac.th  สมัครเรียน (รอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป) ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยผู้สมัครต้องอ่าน
รายละเอียด คุณสมบัติ และอ่ืน ๆ ให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร 
  2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน 
  3) น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยช าระเงิน           
ค่าสมัคร จ านวน 200 บาท  และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท  ผู้สมัครสามารถช าระค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 28             
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562   
  4) เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วจะต้องจัดส่งเอกสารการสมัครให้กองบริการ
การศึกษา ดังนี้ 
   1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อ-นามสกุล ของผู้สม ัครในใบสมัคร 

   2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาที่มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือส าเร็จ 
การศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะ จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   3. หลักฐานการช าระเงิน ส าหรับผู้สมัครที่ช าระเงินผ่านธนาคาร ให้ผู้สมัครถ่ายส าเนาหลักฐาน 
การช าระเงิน จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) และเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานการสมัคร 
 5) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ (ตามข้อ 4.1-4.4) มาที่กองบริการการศึกษา โดย           
จ่าหน้าซองถึง  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดี
พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 (ส่ง EMS หรือ 
ลงทะเบียน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์”) หรือส่งเอกสารมาที่ Email: regis@aru.ac.th 
ภายในวันที ่8 มีนาคม 2562   
 6) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากจะยกเลิกหรือสมัคร
ใหม่ ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 035-241196 หรือ 035-376555  

 

4.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครเรียน 
        4.1 ใบสมัคร   
       4.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน 1 รูป 
        4.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) หรือส าเนาผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
       4.4 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
        4.5 บัตรประชาชนตัวจริง (ส าหรับผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเอง) 
 

หมายเหตุ :  เง่ือนไขการสมัครผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ  วิชาที่ต้องสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก 

ตามทีค่ณะ และสาขาวิชาก าหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับ 
การพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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5.  ก าหนดการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลสอบ 
   5.1 คณะครุศาสตร์ 
 5.1.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ วันที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 14.00 น. 
 5.1.2 สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ      วันที่ 17 มีนาคม 2562  

เวลา วิชาที่สอบ รายละเอียดเนื้อหา 
วิชาที่สอบ 

การสอบข้อเขียน 

09.00-10.30 น. วิชาความรู้ทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สังคม 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   

ทุกสาขาวชิา 
ในคณะครุศาสตร ์

10.40-12.10 น. วิชาวัดแววความเปน็ครู สอบเก่ียวกับเจตคติต่อวิชาชีพ ความรู้
ความสามารถด้านเหตุและผลความรู้ 
ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ทางการศึกษา 

13.30-15.30 น.  วิชาเอก  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสาขาวชิานั้น ๆ  
ทั้งภาคทฤษฎีและหรือภาคปฏบิัติ   

 

5.1.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน  วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
5.1.4 สอบสัมภาษณ์    วันที่ 23 มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

  5.1.5 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา  วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 14.00 น. 
  5.1.6 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  วันที่ 24-25 เมษายน 2562 
  5.1.7 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น. 

            5.1.8 เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตัง้เป็นผู้พิจารณา    

  5.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ 
5.2.1 ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
5.2.2 สอบสัมภาษณ์    วันที่ 23 มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

  5.2.3 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา  วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 14.00 น. 
  5.2.4 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  วันที่ 24-25 เมษายน 2562 
  5.2.5 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น. 

            5.2.6  เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตัง้เป็นผู้พิจารณา   
 

    ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
                  

   

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร      ภู่สาระ) 
             รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


