
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
รับสมัครรอบที่ 4 Admission 

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 92 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค   ตําบลประตูชัย            
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13000  เบอรโทร 035-241196,035-276555 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. คุณสมบัติทั่วไป/เงื่อนไขสําหรับผูสมัคร ดังนี้ 
 1.1 มีความตองการจะเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง 
 1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามท่ีสาขาวิชากําหนดในหลักสูตร 
 1.3 ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเม่ือเปนนักศึกษา 
 1.4 ปจจุบันเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉล่ียสะสม 
(GPAX) 5 ภาคเรียน หรือสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา โดยใหพิจารณาจาก
คุณสมบัติเฉพาะ 
 1.5 สุขภาพแข็งแรงและเปนผูที่ไมมีโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546) 
2.  คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จํานวนและคุณสมบัติเฉพาะ 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 

ศิลปศาสตรบัณฑติ 

 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
ภาษาญี่ปุน 15 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
ภาษาไทย 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
ภาษาอังกฤษ 17 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
ประวัติศาสตร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
ภาษาจีน 15 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร 15 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
ประยุกตศิลป 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
ศิลปะการแสดง 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา* 
ดนตรีสากล 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา** 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร 20 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
การปกครองทองถ่ิน 20 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 

หมายเหตุ  
*ผูสมัครในสาขาวิชาศิลปะการแสดง คุณสมบัติเฉพาะ ม.ปลายหรือเทียบเทาและมีความสามารถทางดานการแสดง (นาฏศิลปไทย,นาฏศิลปสากล,การแสดงละคร) 
**ผูสมัครในสาขาวิชาดนตรีสากล คุณสมบตัิเฉพาะ ม.ปลายหรือเทียบเทา 1. สามารถเลนเครือ่งดนตรีไดอยางนอย 1 ชิน้หรอืสามารถขับรองเพลงได 2. สามารถบรรเลง
เครื่องดนตรีหรอืขับรองบทเพลงพระราชนพินธไดอยางนอย 1 เพลง 

ที่ต้ังมหาวิทยา
มหาวิ
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จํานวน 
(คน) คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร 10 ม.ปลายหรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ม.ปลายหรือเทียบเทา 
คหกรรมศาสตร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
เกษตรศาสตร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
เคม ี 10 ม.ปลาย สายวิทย-คณิต 
วิทยาการคอมพิวเตอร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 ม.ปลาย สายวิทย-คณิต 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
จุลชีววิทยา 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
เทคโนโลยีการผลติพืช 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 10 ม.ปลาย (สายวิทย-คณิต) 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร 10 ม.ปลาย (สายวิทย-คณิต) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมการจัดการ 10 
ม.ปลายหรือเทียบเทา, ปวช. 
(ชางอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) 

วิศวกรรมไฟฟา 10 

ม.ปลาย (สายวิทย-คณิต)  หรือ 
ปวช. (สาขาวิชาไฟฟาหรืออ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ) 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวน 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาการ
จัดการ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 20 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
ศิลปศาสตรบัณฑติ การทองเที่ยว 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
คอมพิวเตอรธุรกจิ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
การจัดการโลจิสติกส 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
การจัดการ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
การตลาด 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
ธุรกิจระหวางประเทศ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
การเปนผูประกอบการ 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 

เศรษฐศาสตรบัณฑติ เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
การจัดการธุรกิจโรงแรม  
(มีการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตลอดหลกัสูตร) 

10 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
จํานวน 
(คน) คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาการ
จัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจการคาสมัยสมัยใหม 
1 .  เป นหลักสู ตรปริญญาต รี  4  ป 
หลักสูตรปฏิบัติการ  
2. คาบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ  
20,000 บาท บริษัทฯใหทุนการศึกษา 
70% นักศึกษาตองชําระคาบํารุง
การศึกษา 30% (6,000 บาท) 
3. ภาคการศึกษาท่ี 1 กันยายน-
กุมภาพันธ (6 เดือน) และภาค
การศึกษาท่ี 2 มีนาคม-สิงหาคม 
(6เดือน) 
4. แตละภาคการศึกษา แยกเปนเรียน
ทฤษฎีท่ีมหาวิทยาลัย 3 เดือน และ
ปฏิบัติท่ีราน 7-ELEVEN บริษัทซพีี
ออลล 3 เดือน  
5. ระหวางฝกปฏิบัติการจะไดรับเบ้ีย
เลี้ยงและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน
เทียบเทาพนักงานราน 7-ELEVEN 
6. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา  
หากสําเร็จการศึกษาแลวนักศึกษา
จะตองปฏิบัติงานเปนพนักงานใน
บริษัทซีพีออลล และบริษัทในเครือ 
เปนเวลา 2 ป 
7. หากไมสําเร็จการศึกษาหรือพน
สภาพการเปนนักศึกษา จะตองใช
ทุนการศึกษาเต็มจํานวน 

30 ม.ปลาย หรือเทียบเทา 

 

3. กําหนดการรับสมัคร 
 ผูสมัครสามารถสมัครผานระบบ TCAS เลือกไดสูงสุด 4 สาขาวิชา โดยระบุลําดับของแตละสาขาวิชาที่เลือก
สมัคร และชําระเงินคาสมัครภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ทั้งนีก้ําหนดการรับสมัครใหเปนไป
ตามกําหนดการของ ทปอ.  
 

 

 

 

 

 TCAS62  4 548/742



4. กําหนดการสอบคัดเลือก การตัดสินผลการสอบ 
4.1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ (ผานระบบ TCAS หรือท่ี www.aru.ac.th)   29 พฤษภาคม 2562  

 4.2. สอบสัมภาษณ                        1 มิถุนายน 2562  
 4.3. ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษา (ผานระบบ TCAS หรือท่ี www.aru.ac.th)           7 มิถุนายน 2562 

 4.4. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษา                 15 มิถุนายน 2562 

 4.5. เกณฑการตัดสินผลสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้งเปนผูพิจารณา 
หมายเหตุ  
รายละเอียดการรายงานตัวและยนืยันสิทธิ์เปนนักศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมไดที่ www.aru.ac.th ไดตัง้แตวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 เปน
ตนไป 
 

5. หองสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ 
สถานที่สอบสัมภาษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ตามหองที่กําหนด 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา หองสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ 

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 

ศิลปศาสตรบัณฑติ 

 

การพัฒนาชุมชนและสังคม หอง 223 อาคารปาตอง        (อาคาร 2)   
ภาษาญี่ปุน หอง 123 อาคารฉะไกรนอย   (อาคาร 1) 
ภาษาไทย หอง 122 อาคารฉะไกรนอย   (อาคาร 1) 
ภาษาอังกฤษ หอง 113 อาคารฉะไกรนอย   (อาคาร 1) 
ประวัติศาสตร หอง 213 อาคารปาตอง        (อาคาร 2)   
สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา หอง 214 อาคารปาตอง        (อาคาร 2)   
ภาษาจีน หอง 222 อาคารปาตอง        (อาคาร 2)   

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร หอง 125 อาคารฉะไกรนอย   (อาคาร 1) 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร หอง 212 อาคารปาตอง        (อาคาร 2)   

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
ประยุกตศิลป หอง 224 อาคารปาตอง        (อาคาร 2)   
ศิลปะการแสดง หอง 215 อาคารปาตอง        (อาคาร 2)   
ดนตรีสากล หอง 216 อาคารปาตอง        (อาคาร 2)   

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร หอง 116B อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) 
การปกครองทองถ่ิน หอง 124 อาคารฉะไกรนอย   (อาคาร 1) 
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คณะ หลักสูตร สาขาวิชา หองสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร 

หองประชุม 1 

อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คหกรรมศาสตร 
เกษตรศาสตร 
เคม ี
วิทยาการคอมพิวเตอร 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
จุลชีววิทยา 
เทคโนโลยีการผลติพืช 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมการจัดการ 
วิศวกรรมไฟฟา 

 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา หองสอบ/อาคารสอบสัมภาษณ 

วิทยาการ
จัดการ 

บัญชีบัณฑิต การบัญชี 

หองอินทนิล 1 

อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) 

ศิลปศาสตรบัณฑติ การทองเที่ยว 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 
คอมพิวเตอรธุรกจิ 
การจัดการโลจิสติกส 
การจัดการ 
การตลาด 
ธุรกิจระหวางประเทศ 
การเปนผูประกอบการ 

เศรษฐศาสตรบัณฑติ เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจการคาสมัยสมัยใหม 
การจัดการธุรกิจโรงแรม  
(มีการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษตลอดหลกัสูตร) 
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