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

เลขที่บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา.................................................................................

บานเลขที่......................................หมู...................ตําบล...............................................................อําเภอ...........................................................จังหวัด..........................................

 โทรศัพทบาน/มือถือ................................................... ความสามารถพิเศษ.................................................................ศึกษาอยูโรงเรียน.....................................................................

จังหวัด............................................................................   

ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารการรับสมัครนักศึกษาจากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 ครูแนะแนว         เว็บไซต            สื่อโซเชียลมีเดีย              วิทย/ุโทรทัศน                 หนังสือพิมพ               เพื่อน 

 รุนพี่                 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ                      อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................

การเลือกสาขาวิชา :  ใหใสหมายเลข 1 และ 2 ลงในสาขาวิชาที่ตองการสมัคร โดยผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 2 สาขาวิชาเทานั้น

และไมสามารถเลือกสาขาวิชาในคณะครุศาสตรเปนลําดับที่ 2

เลือก รหัส สาขาวิชา เลือก รหัส สาขาวิชา

1514 คณิตศาสตร 3201 เกษตรศาสตร 

1515 วิทยาศาสตร 3202 เคมี  

1516 สังคมศึกษา 3206 วิทยาการคอมพิวเตอร  

1517 การศึกษาปฐมวัย 3208 คณิตศาสตร  

1518 คอมพิวเตอรศึกษา 3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1519 พลศึกษา 3214 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

1520 การสอนภาษาไทย 3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1521 การสอนภาษาอังกฤษ 3224 วิศวกรรมไฟฟา 

1522 การประถมศึกษา 3225 จุลชีววิทยา 

1523 การศึกษาพิเศษ 3226 คหกรรมศาสตร 

3227 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

เลือก รหัส สาขาวิชา 3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช

2203 ภาษาอังกฤษ 3230 วิศวกรรมการจัดการ

2206 รัฐประศาสนศาสตร 3231 สาธารณสุขศาสตร

2209 ภาษาไทย 3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ป (ตอเนื่อง)

2215 ภาษาญี่ปุน 3322 วิศวกรรมไฟฟา (4 ป เทียบโอน)

2224 การปกครองทองถิ่น 3327 วิศวกรรมการจัดการ (4 ป เทียบโอน)

2227 นิเทศศาสตร 

2228 นิติศาสตร เลือก รหัส สาขาวิชา

2230 ประวัติศาสตร 4214 การบัญชี  

2234 ศิลปะการแสดง 4230 การจัดการ

2235 ดนตรีสากล 4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย  

2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4233 การตลาด 

2242 ประยุกตศิลป 4234 คอมพิวเตอรธุรกิจ  

2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4244 การจัดการโลจิสติกส 

2244 ดนตรีศึกษา 4246 การทองเที่ยว  

2245 การสอนภาษาจีน 4257 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 

หมายเหตุ :  1) หากภายหลังตรวจสอบพบวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามที่ 4258     การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กําหนดหรือไมสําเร็จการศึกษากอนวันเปดภาคเรียน จะถือวาการสมัครครั้งนี้เปนโมฆะ 4259     การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

              2) มหาวิทยาลัยอาจงดเปดการสอนในสาขาวิชาที่มีผูสมัคร ขาพเจาขอรับรองวาการสมัครครั้งนี้ไดศึกษาและตรวจสอบขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนแลว

มีจํานวนนอยกวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะใหผูสามารถเลือก       ลงชื่อ .................................................................... ผูสมัคร

สาขาวิชาอื่นตามความประสงคและตามเงื่อนไขของหลักสูตร   (..................................................................)

             3) ผูสมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตองลงทะเบียนใชงานระบบ วันที.่....................................................................

TCAS  ในระหวางวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 ที่ www.mytcas.com รหัสประจําตัวผูสมัคร ................................................... สําหรับเจาหนาที่

เพื่อใชสําหรับการ Clearing House ลงชื่อ...........................................................................เจาหนาที่ผูรับสมัคร

วันที.่............................................................................

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ใบสมัครเขาศึกษาตอสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563

ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
  รอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รูปถาย 

ขนาด 1 น้ิว 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563  

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
------------------------------------------- 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นนักศึกษา  
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในระหว่าง            
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ                     
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัตขิองผูส้มัคร 
  1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 
  1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามท่ีสาขาวิชาก 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  โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือก
สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์เป็นล าดับที่ 2 

  

2.  คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาที่ศึกษา จ านวน และคุณสมบัติเฉพาะ 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑติ 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ป ี 15 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า (ในกรณีส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ต้องเป็นสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ์
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50   
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

การประถมศึกษา 4 ป ี 15 

-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ 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 

การสอนภาษาไทย 4 ป ี 15 

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

การสอนภาษาอังกฤษ 4 ป ี 15 

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

การศึกษาปฐมวัย 4 ปี 15 

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

สังคมศึกษา 4 ป ี 15 

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

พลศึกษา 4 ป ี 15 

กรณีประเภทท่ัวไป 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ไม่ต่ ากวา่ 2.50 
กรณีประเภทนักกีฬา 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
-ต้องเป็นนักกีฬาระดับเยาวชนขึ้นไป  
-มีใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจาก
สถานศึกษาว่าเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด 
ขึ้นไป และให้น ามาย่ืนในวันสมัคร 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตร์ ครุศาสตรบณัฑติ 

วิทยาศาสตร ์ 4 ป ี 15 

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

คณิตศาสตร ์ 4 ป ี 15 

-ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต หรือ  
สายคณิต-ภาษาศาสตร)์ 
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
-มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 

การศึกษาพิเศษ 4 ป ี 15 

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

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ป ี 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ภาษาญี่ปุ่น 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ภาษาไทย 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ภาษาอังกฤษ 4 ป ี 40 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
ประวัติศาสตร ์ 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
สหวิทยาการอสิลาม 
เพื่อการพัฒนา 

4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

นิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร ์ 4 ป ี 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร ์ 4 ป ี 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ประยุกตศ์ิลป ์ 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

ศิลปะการแสดง 4 ป ี 20 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
-มีความสามารถทางด้านนาฏศลิปไ์ทย,
นาฏศิลปส์ากล หรือทางด้านการแสดง 

ดนตรสีากล 4 ป ี 20 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
-สามารถเล่นเคร่ืองดนตรีไดอ้ย่างน้อย 1 
ชนิด หรือสามารถขับร้องเพลงได ้

ครุศาสตรบัณฑิต 
ดนตรีศึกษา 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
การสอนภาษาจีน 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร ์ 4 ป ี 40 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
การปกครองท้องถิ่น 4 ป ี 40 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ 4 ป ี 25 ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป ี 20 ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
คหกรรมศาสตร ์ 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า   
เกษตรศาสตร ์ 4 ป ี 15 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
เคม ี 4 ป ี 20 ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต  
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 4 ป ี 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

4 ป ี 20 
ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

4 ป ี 15 
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

จุลชีววิทยา 4 ป ี 15 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
เทคโนโลยีการผลติพืช 4 ป ี 25 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ป ี 20 ม.ปลาย (สายวิทย-์คณิต)  

สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร ์ 4 ป ี 30 ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมการจัดการ 4 ป ี 20 
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.  
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) 

วิศวกรรมการจัดการ 
4 ปี  

(เทียบโอน) 
20 

ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา) 

วิศวกรรมไฟฟ้า   4 ปี 20 
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)   
หรือ ปวช. (สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง) 

วิศวกรรมไฟฟ้า  
4 ปี  

(เทียบโอน) 
20 

ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรืออ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง)  

เทคโนโลยีบัณฑิต 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) 

2 ป ี

(ต่อเนื่อง) 
20 ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)  

วิทยาการ
จัดการ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 4 ป ี 40 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยว 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 ป ี 20 
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ
อนุปริญญาในสาขาวิชาตรงหรือสมัพันธ์ 

การจัดการโลจิสติกส ์ 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
การจัดการ 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  
การตลาด 4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 
ที่ศึกษา 

จ านวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาการ
จัดการ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ป ี 20 
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
-มีการจัดการเรยีนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสตูร 

การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม ่

4 ป ี 45         

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 
1. เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตร
ปฏิบัติการ  
2. ค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ  
20,000 บาท บริษัทฯให้ทุนการศึกษา 
70% นักศึกษาต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
30% (6,000 บาท) 
3. ภาคการศึกษาท่ี 1 กันยายน-กุมภาพันธ์ 
(6 เดือน) และภาคการศึกษา 
ท่ี 2  มีนาคม-สิงหาคม (6เดือน) 
4. แต่ละภาคการศึกษาแยกเป็น  
เรียนทฤษฎีท่ีมหาวิทยาลัย 3 เดือน  
และปฏิบัติท่ีร้าน 7-ELEVEN  
บริษัทซีพีออลล์ 3 เดือน  
5. ระหว่างฝึกปฏิบัติการจะได้รับเบ้ียเลี้ยง
และสวัสดิการในการปฏิบัติงานเทียบเท่า
พนักงานร้าน 7-ELEVEN 
6. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา  
หากส าเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานในบริษัท 
ซีพีออลล์และบริษัทในเครือ เป็น 
เวลา 2 ปี 
7. หากไม่ส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา จะต้องใช้ทุนการศึกษา
เต็มจ านวน 

เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
เศรษฐศาสตร์การเงิน 
การธนาคาร 

4 ป ี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ   
  1. ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ 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 
  5. ผู้สมัครท่ีมีคุณวุฒิเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.) สามารถสมัครเรียนในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 16 ธันวาคม 2562   
ส่วนผู้สมัครที่มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครเรียนในระหว่างวันท่ี 2-16 ธันวาคม 2562 
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 3. ก าหนดการรับสมัคร 
  3.1 การสมัครผ่านทางโรงเรียน ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่านโรงเรียนของท่าน  โดย
ให้ทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 
(นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา) 
  3.2 การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือโทรศัพท์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 , 035-276555 

3.3 การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์  ในระหว่างวันที่      
7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ได้ที่ www.aru.ac.th หัวข้อสมัครเรียนภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอ่ืน ๆ ให้เข้าใจ
ก่อนท าการสมัคร โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 1) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร 
  2) 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 าเนาใบแสดงผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน จ านวน 1 ฉบับ  
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 3) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ (ตามข้อ 3.3) มาที่กองบริการการศึกษา โดย           
จ่าหน้าซองถึง  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดี
พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โดยส่งเอกสาร 
ทางไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์” หรือส่ง
เอกสารมาที่ Email: regis@aru.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562   
 4) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากจะยกเลิกหรือสมัคร
ใหม่ ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196  
 

 4.  หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
        4.1 ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
       4.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (4 ภาคเรียน) จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
       4.3 บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) ส าหรับผู้ที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

4.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีจ านวนหน้าไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ใบประกาศนียบัตร  
และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้สมัครน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 
  

http://www.aru.ac.th/
http://www.aru.ac.th/
mailto:regis@aru.ac.th
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5.  วิธีการคัดเลือก 
5.1 มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาจากผลการเรียนและความสามารถพิเศษ ตามดุลพินิจของ 

คณบดแีละประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยไม่มีการสอบข้อเขียน และไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครคัดเลือก  
  5.2 วิธีการคัดเลือก พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  โดยให้ผู้สมัครน าแฟ้มสะสมผลงานมา             
ในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 

 6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     วันที่ 18 ธันวาคม 2562 
7.  สอบสัมภาษณ์        วันที่ 21 ธันวาคม 2562 
8.  ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา    วันที่ 27 ธันวาคม 2562 

 9.  การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS     วันที่ 30-31 มกราคม 2563 
 10.  รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
 11. การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS   วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 (หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดหรือ              
ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ) 
  
    ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2562 
                

     
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
 รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  


