
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/.......................................................................................................................................วัน เดือน ปีเกิด........................................................         

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

บ้านเลขท่ี......................................หมู่...................ต าบล...............................................................อ าเภอ.........................................................................

จังหวัด.......................................... โทรศัพท์บ้าน/มือถือ................................................... ความสามารถพิเศษ........................................................................

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

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

ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ครูแนะแนว        เว็บไซต์           ส่ือโซเชียลมีเดีย      วิทยุ/โทรทัศน์        หนังสือพิมพ์          เพ่ือน 

รุ่นพ่ี                กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ                     อ่ืน ๆ (ระบุ)...............................................................................

เลือก รหัส สาขาวิชา เลือก รหัส สาขาวิชา

1514 คณิตศาสตร์ 3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช

1515 วิทยาศาสตร์ 3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเน่ือง)

1516 สังคมศึกษา 

1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1520 การสอนภาษาไทย เลือก รหัส สาขาวิชา

1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4230 การจัดการ

1522 การประถมศึกษา 4233 การตลาด 

1523 การศึกษาพิเศษ 4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

4244 การจัดการโลจิสติกส์ 

4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 

เลือก รหัส สาขาวิชา 4258     การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

2209 ภาษาไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการสมัครคร้ังน้ีได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

2224 การปกครองท้องถ่ิน       ลงช่ือ .................................................................... ผู้สมัคร

2235 ดนตรีสากล   (..................................................................)

2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม วันท่ี.....................................................................

2242 ประยุกต์ศิลป์ รหัสประจ าตัวผู้สมัคร ................................................... ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ลงช่ือ...........................................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร

วันท่ี.............................................................................

หมายเหตุ :  1) หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดหรือไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน

จะถือว่าการสมัครคร้ังน้ีเป็นโมฆะ

              2) มหาวิทยาลัยอาจงดเปิดการสอนในสาขาวิชาท่ีมีผู้สมัครมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงจะให้ผู้สามารถเลือกสาขาวิชาอ่ืน

ตามความประสงค์และตามเง่ือนไขของหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อส าหรับนักศึกษาพิการ ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2563   รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ (คร้ังท่ี 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันท่ี 1-23 กรกฎาคม 2563

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563  

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2) 
------------------------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาส               
ทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมส าหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับ  
แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วย             
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบกับ          
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 
การรับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2)  ในระหว่างวันที่ 1-23 กรกฎาคม 2563 ด้วยวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้า
ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียด วิธีการรับสมัคร และการคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติท่ัวไป 
     1.1 ปัจจุบันส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยให้พิจารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะ และต้องไม่เคยส าเร็จการศึกษา หรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับ         
คนพิการจากสถาบันการศึกษาใด 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 
 1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือ              
อยู่ระหว่างในการถูกจับกุมด าเนินคดีของศาลในทุกกรณี 
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 1.6 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 1.7 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง การขับถ่าย และสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้ 
   1.8 ไม่มีประวัติการทุจริตในการสอบหรือถูกลงโทษเนื่องจากทุจริตในการสอบของทุกหน่วยงาน 
 1.9 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น   
 

2.  คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จ านวน และคุณสมบัติเฉพาะ 
 

คณะ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ที่ศึกษา 

จ านวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 

การประถมศึกษา 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเรียน 

3. เกรดเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 2.00   

การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
และไม่มี ปัญ หาสุขภาพที่ ส่ งผล
กระทบต่อการเรียน 

3. เกรดเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 2.00   

การสอนภาษาไทย 4 ปี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
และไม่มี ปัญ หาสุขภาพที่ ส่ งผล
กระทบต่อการเรียน 

3. เกรดเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 2.00   

คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
(ในกรณีส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
ต้องเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ์
2. เกรดเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 2.00   

3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ
ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเรียน 
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คณะ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ที่ศึกษา 

จ านวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตร ์ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
(วิทย์-คณิต) 
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเรียน 

3. เกรดเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 2.00   

คณิตศาสตร ์ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย (วิทย์-คณติ หรือ  
คณิต-ภาษาศาสตร์) 
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
ไม่มีปญัหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเรยีน 

3. เกรดเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 2.00   

สังคมศึกษา 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย  

2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเรียน 

3. เกรดเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 2.00   

การศึกษาพิเศษ  4 ป ี 4 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   

3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
ไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเรียน 

มนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์

 
 
 
 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้
เป็นอย่างด ี

3. สามารถลงพื้นที่เพ่ือศึกษา 

เรียนรูไ้ด ้ 

ภาษาไทย 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้
เป็นอย่างด ี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
ประยุกตศ์ิลป ์ 4 ป ี 5 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

2. ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา 

ดนตรสีากล 4 ป ี 5 
1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. เล่นเครื่องดนตรไีด้อย่างน้อย  
1 ชนิด หรือสามารถขับร้องเพลงได้ 
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คณะ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ที่ศึกษา 

จ านวน 

(คน) 
คุณสมบัติเฉพาะ/หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการคัดเลือก 

มนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์

 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น 4 ป ี 5 

1.ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

 
 
 
 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีการผลติพืช 4 ป ี 15 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ไม่รับนักศึกษาพิการทาง
สายตา 
3. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้

 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 ปี

(ต่อเนื่อง) 
10 

1. ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม 
ทุกสาขา)  
2. เป็นบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้

บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายที่มีความสามารถ 

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
พิมพ์คอมพิวเตอร์ปกตไิด ้

การจัดการโลจิสติกส ์ 4 ป ี 3 
1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

การจัดการ 4 ป ี 3 
1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

การตลาด 4 ป ี 3 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
และไม่เป็นผู้พิการทางสายตา 

และห ู

การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ป ี 3 
1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้

 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ เศรษฐศาสตร์การเงิน 

การธนาคาร 
4 ป ี 10 

1. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน  
และช่วยเหลือตนเองได ้
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หมายเหตุ   
  1. ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา 
  2. สาขาวิชาที่ระบุ (เทียบโอน) รับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป  และเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องท าการเทียบโอน 
ผลการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจใช้เวลาการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของแต่ละคน 
  3. กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) สามารถรับสมัครผู้จบในสาขาที่สัมพันธ์ได้  แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การให้ปริญ ญาเกียรตินิยม             
(ในกรณีที่ระบุเป็นสาขาเดียวกัน)  
 

 3.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
        3.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
       3.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า 
จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
       3.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับผู้ที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย 
 

 4. ก าหนดการรับสมัคร 
  4.1 การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1-23 กรกฎาคม  2563               
เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร                
จ านวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่  www.aru.ac.th หรือ                
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 หรือ 035-276555 

4.2 การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์  ในระหว่างวันที่             
1-16 กรกฎาคม 2563 ได้ที่  www.aru.ac.th หั วข้อสมัครเรียนภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่  5                       
การรับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2) โดยผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอ่ืน ๆ ให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร  โดยให้
ด 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 าระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 
กรกฎาคม 2563 
  4)  ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และต้องจัดส่งเอกสารการสมัครให้กองบริการการศึกษา 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 าเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 5) กรณีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ (ตามข้อ 4.2)             
มาที่กองบริการการศึกษา โดยจ่าหน้าซองถึง  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 
หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000            

http://www.aru.ac.th/
http://www.aru.ac.th/
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โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์” 
หรือส่งเอกสารมาที่ Email: regis@aru.ac.th ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 6) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากจะยกเลิกหรือ           
สมัครใหม่ ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196  

 

5.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครเรียน 
        5.1 ใบสมัคร   
       5.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน 1 รูป 
        5.3 ส าเนาผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
       5.4 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
        5.5 บัตรประชาชนตัวจริง (ส าหรับผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเอง) 
  5.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

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

6.  ก าหนดการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลสอบ 
             6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น. 

   6.2  สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Line หรือโทรศัพท์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.   
    6.3 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา  ในวันที่ 27 กรกฎคม 2563 เวลา 14.00 น. 
    6.4 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา       ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.  

ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี  
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                6.5 เกณฑก์ารตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
เป็นผู้พิจารณา    

 (หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดหรือ              
ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ) 
  

    ประกาศ ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
                

 
     

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
 รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

mailto:regis@aru.ac.th

