
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/.......................................................................................................................................วนั เดือน ปีเกิด........................................................         

เลขทีบ่ัตรประชาชน วฒิุการศึกษา.............................................................................................

บ้านเลขที่......................................หมู.่..................ต าบล...............................................................อ าเภอ.........................................................................

จังหวดั.......................................... โทรศัพท์บ้าน/มือถือ................................................... ความสามารถพิเศษ........................................................................

ศึกษาอยูโ่รงเรียน.......................................................................................................... จังหวดั..................................................................................

ประเภทความพิการ ..........................................................................................................................................................................................

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

การเลอืกสาขาวชิา :  ใหใ้สห่มายเลข 1 และ 2 ลงในสาขาวชิาที่ตอ้งการสมคัร โดยผู้สมคัรสามารถเลอืกสมคัร
ไดเ้พียง 2 สาขาวชิาเทา่น้ัน และไมส่ามารถเลอืกสาขาวชิาในคณะครุศาสตร์เปน็ล าดบัที่ 2

เลือก รหสั สาขาวิชา เลือก รหสั สาขาวิชา

1503 สังคมศึกษา 3228 เทคโนโลยีการผลิตพชื

1510 การสอนภาษาไทย 3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ป ี(ต่อเนื่อง)

1511 การสอนภาษาอังกฤษ 

1512 การประถมศึกษา เลือก รหสั สาขาวิชา

1513 การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 4214 การบญัชี  

4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

เลือก รหสั สาขาวิชา 4233 การตลาด  

2215 ภาษาญี่ปุน่ 4234 คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 

2209 ภาษาไทย 4244 การจัดการโลจิสติกส์

2230 ประวติัศาสตร์ 4252 ธรุกิจระหวา่งประเทศ 

2235 ดนตรีสากล 4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

2242 ประยุกต์ศิลป ์ 4258     การจัดการธรุกิจโรงแรม 4 ป ี(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หมายเหต ุ:  1) หากภายหลังตรวจสอบพบวา่ผู้สมัครมีคุณสมบติัไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนตามที่ก าหนดหรือไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวนัเปดิภาคเรียน ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าการสมคัรครั้งน้ีไดศึ้กษาและตรวจสอบขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง

จะถือวา่การสมัครคร้ังนี้เปน็โมฆะ ครบถ้วนแล้ว       ลงชื่อ .................................................................... ผู้สมัคร

           2) การสมัครรอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป    (..................................................................)

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามก าหนดการรับสมัครในประกาศฯ วนัที่.....................................................................

โดยช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท

              3) มหาวทิยาลัยอาจงดเปดิการสอนในสาขาวชิาที่มีผู้สมัคร

มีจ านวนน้อยกวา่เกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด ซ่ึงจะใหผู้้สามารถเลือก

สาขาวชิาอื่นตามความประสงค์และตามเง่ือนไขของหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

คณะวทิยาการจดัการ

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อส าหรบันักศึกษาพิการ ภาคปกติ  ระดับปรญิญาตร ี
ประจ าปกีารศึกษา 2562   (รอบ 2 โควตา และการรบัตรงทั่วไป)

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา
วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562

คณะครศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รูปถ่าย
ขนาด 1 น้ิว



 

                                             

          25  
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562  

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

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาส               
ทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมส าหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับ  
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วย             
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 และตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 
โควตา และการรับตรงทั่วไป)  ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ด้วยวิธีการคัดเลือก
นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีรายละเอียด วิธีการรับสมัคร 
และการคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติท่ัวไป 
     1.1 ปัจจุบันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษา มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
หรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ และต้องไม่เคย
ส าเร็จการศึกษา หรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ 
มาก่อน 
 1.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
 1.3 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเม่ือเป็นนักศึกษา 
 1.4 เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - ความบกพร่องทางการมองเห็น  - ความบกพร่องทางการได้ยิน 
  - ความบกพร่องทางสติปัญญา  - ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
  - ความบกพร่องทางการเรียนรู้  - ความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
  - มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ - ออทิสติก 
  - บุคคลพิการซ้ าซ้อน 
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 1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือ              
อยู่ระหว่างในการถูกจับกุมด าเนินคดีของศาลในทุกกรณี 
 1.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 1.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง การขับถ่าย และสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้ 
   1.8 ไม่มีประวัติการทุจริตในการสอบหรือถูกลงโทษเนื่องจากทุจริตในการสอบของทุกหน่วยงาน 
 1.9 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น  โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือกสาขาวิชา
ในคณะครุศาสตร์เป็นล าดับที่ 2 
 

2.  คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จ านวน และคุณสมบัติเฉพาะ 
คณะ 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  

และวิธีการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุศาสตร ์ ครุศาสตรบณัฑติ 

การประถมศึกษา 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

การสอนภาษาอังกฤษ 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

การสอนภาษาไทย 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

สังคมศึกษา 3 

1. ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่า 2.00  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
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คณะ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการคัดเลือก 

 
 
 

ครุศาสตร ์ ครุศาสตรบณัฑติ 
การศึกษาพิเศษและ 
การสอนภาษาไทย 

3 

1. ม.ปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00       
2. มีความสามารถในการมองเห็น 
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน ฟัง พูด 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

ภาษาญี่ปุ่น 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

2. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
3. ผ่านการทดสอบข้อสอบเฉพาะของทาง
สาขาวิชา 

ภาษาไทย 4 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 

3. สามารถอ่านออกและเขียนได้ 
4. ผ่านการทดสอบข้อสอบเฉพาะของทาง
สาขาวิชา 

ประวัติศาสตร ์ 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการมองเห็น 

3. มีความสามารถในการอ่าน เขยีน ฟัง พูด 

4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้

ประยุกตศ์ิลป ์ 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา 

3. สามารถสื่อสารได ้

4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
5. ผ่านการทดสอบข้อสอบเฉพาะของทาง
สาขาวิชา 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

ดนตรสีากล 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. ปฏิบัติเครื่องดนตรสีากลได้อยา่งน้อย 1 ช้ิน 
หรือสามารถขับร้องเพลงได ้

3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
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คณะ 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  

และวิธีการคัดเลือก 
 
 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลติพืช 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ไม่รับนักศึกษาพิการทางสายตา 

3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี
(ต่อเนื่อง) 

5 

1. ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)  
2. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการ
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายเฉพาะ
ส่วนล่างของร่างกาย 

3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการฟงั พูด อ่าน 
เขียน และพิมพ์คอมพิวเตอร์ปกติได้ 
4. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
5. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมินความพร้อม
ในการเรียนจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ
ก่อนท่ีจะเข้าศึกษา 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และพิมพ์
คอมพิวเตอร์ปกตไิด ้

3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้
4. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมินความพร้อม
ในการเรียนจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ
ก่อนท่ีจะเข้าศึกษา 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และพิมพ์
คอมพิวเตอร์ปกตไิด ้

3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
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คณะ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

จ านวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  

และวิธีการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการ
จัดการ 

 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การตลาด 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และพิมพ์
คอมพิวเตอร์ปกตไิด ้

3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
4. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมินความพร้อม
ในการเรียนจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ
ก่อนท่ีจะเข้าศึกษา 

การจัดการโลจิสติกส ์ 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และพิมพ์
คอมพิวเตอร์ปกตไิด ้

3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้
4. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมินความพร้อม
ในการเรียนจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ
ก่อนท่ีจะเข้าศึกษา 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษได ้

3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
4. จัดการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และพิมพ์
คอมพิวเตอร์ปกตไิด ้

3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
4. ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมินความพร้อม
ในการเรียนจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ
ก่อนท่ีจะเข้าศึกษา 
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คณะ 
หลักสูตร สาขาวิชา 

จ านวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการคัดเลือก 
 
 

วิทยาการ
จัดการ 

 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน 

การธนาคาร 
5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และพิมพ์
คอมพิวเตอร์ปกตไิด ้

3. เป็นบคุคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

 

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

 3.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
        3.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
       3.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) หรือส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
       3.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับผู้ที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย 
 4. ก าหนดการรับสมัคร 

      4.1 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 

      4.2 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   

http://www.aru.ac.th/
http://www.aru.ac.th/
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  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 5.1 -5.4) 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 ภายใน
วันที่ 8 มีนาคม 2562   
 6) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากจะยกเลิกหรือสมัคร
ใหม่ ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 035-241196 หรือ 035-376555  

 

5.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครเรียน 
        5.1 ใบสมัคร   
       5.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน 1 รูป 
        5.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) หรือส าเนาผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
       5.4 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
        5.5 บัตรประชาชนตัวจริง (ส าหรับผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเอง) 
 

หมายเหตุ :  เง่ือนไขการสมัครผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ  วิชาที่ต้องสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก 
ตามที่คณะ และสาขาวิชาก าหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับ 
การพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.  ก าหนดการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลสอบ 
    6.1 คณะครุศาสตร์ 
 6.1.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ วันที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 14.00 น. 
 
 
 
 
 

mailto:regis@aru.ac.th
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 6.1.2 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   

 

6.1.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน  วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
6.1.4 สอบสัมภาษณ์    วันที่ 23 มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

  6.1.5 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา  วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 14.00 น. 
  6.1.6 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  วันที่ 24-25 เมษายน 2562 
  6.1.7 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น. 

           6.1.8 เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย 
แต่งตัง้เป็นผู้พิจารณา    

    6.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ 
6.2.1 ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
6.2.2 สอบสัมภาษณ์    วันที่ 23 มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

  6.2.3 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา  วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 14.00 น. 
  6.2.4 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  วันที่ 24-25 เมษายน 2562 
  6.2.5 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น. 

           6.2.6 เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย 
แต่งตัง้เป็นผู้พิจารณา    
 

    ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
                  

      

 
   

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร      ภู่สาระ) 
             รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


