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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 
------------------ 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็น

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565  ด้วยวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 และมาตรา 31 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565  โดยมีก าหนดการรับสมัครนักศึกษา จ านวน 4 รอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ข้อก าหนดในการรับสมัคร 

การสมัครเรียนในแต่ละรอบการรับสมัคร  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด โดยให้
พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ โดยแบ่งรอบการรับสมัครออกเป็น 5 รอบ ดังนี้ 
 1.1 รอบที่ 1 ARU :  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 1.2 รอบที่ 2 ARU :  โควตา (Quota) ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 1.3 รอบที่ 3  
  -ครั้งที่  1 ARU : Direct Admission 1 ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  -ครั้งที่ 2 TCAS65 : (Admission) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ ผู้สมัครต้องลงทะเบียน
ใช้งานระบบ TCAS (ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงล าดับไม่เกิน 
10 อันดับ    โดยสามารถสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com (คณะครุศาสตร์ไม่เข้าร่วม              
การคัดเลือกในระบบ TCAS ในรอบที่ 3 TCAS65 : (Admission) 
 1.4 รอบที่  4 ARU : Direct Admission 2 ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2. ก าหนดการรับสมัคร 
 รอบที่  1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส าหรับผู้สมัครจากโรงเรียนเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย และผู้สมัครจากโรงเรียนทั่วไป (ไม่ต้องช าระเงินค่าสมัคร) มีรายละเอียดดังนี้ 

  -ผู้สมัครไม่ต้องเข้าระบบ TCAS 
  -การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
  -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทียบเท่า 
  -ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือก
สาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา เป็นล าดับที่ 2 ได้ 
  วิธีการสมัคร 
  -ยื่นใบสมัครผ่านทางโรงเรียน  
  -สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.aru.ac.th  
  -สมัครดว้ยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

 -รับสมัคร       16 กันยายน 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564

  -ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์    17 พฤศจิกายน 2564 
 -สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์    20-21 พฤศจิกายน 2564 
 -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    24 พฤศจิกายน 2564 
 -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 24-26 พฤศจิกายน 2564 
        

 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota) 
  -การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  

  -ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือก
สาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา เป็นล าดับที่ 2 ได้ 

 -ผู้สมัครไม่ต้องเข้าระบบ TCAS 
 -ผู้สมัครเป็นนักเรียนจากโควตาพ้ืนที่พิเศษ เครือข่ายโครงการพิเศษ  หรือเป็นนักเรียนทั่วไปที่มี

ความประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
  วิธีการสมัคร 
  -สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.aru.ac.th  
  -สมัครดว้ยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 
  -ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท 

 -รับสมัคร       29 พฤศจิกายน 2564 – 28 มกราคม 2565 
 -ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์     2 กุมภาพันธ์ 2565 
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 -สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์    5-6 กุมภาพันธ์ 2565 
 -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    9 กุมภาพันธ์ 2565 
 -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565  

 
 รอบท่ี 3  
  ครั้งที่ 1 ARU : Direct Admission 1 

  -การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  
  -ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือก
สาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา เป็นล าดับที่ 2 ได้ 

 -ผู้สมัครไม่ต้องเข้าระบบ TCAS 
 -ผู้สมัครเป็นนักเรียนทั่วไปที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

  วิธีการสมัคร 
  -สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.aru.ac.th  
  -สมัครดว้ยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

  -ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท 
 -รับสมัคร       14 กุมภาพันธ์ 2565-15 เมษายน 2565 
 -ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์     19 เมษายน 2565 
 -สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์    21-22 เมษายน 2565 
 -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    26 เมษายน 2565 

 -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 26-27 เมษายน 2565  
       ผ่านระบบออนไลน์ 

  ครั้งที่ 2 TCAS 65 : (Admission) 
  -รับสมัครผ่านระบบ TCAS (ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com) 2-10 พฤษภาคม 2565 

 -กระบวนการรับสมัครเป็นไปตามระบบ TCAS 
 -ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาโดยเรียงล าดับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ไม่เกิน 10 ล าดับ 
 -การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS     26-27 พฤษภาคม 2565 
 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์    26 พฤษภาคม 2565 และ 
          1 มิถุนายน 2565 
 -สอบสัมภาษณ์      4 มิถุนายน 2565 
กรณีผู้สมัครไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์                

ว่าไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อ จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
 -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    8 มิถุนายน 2565 
  -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 9-10 มิถุนายน 2565 
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 รอบที ่4 ARU : Direct Admission 2 

  -การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  
  -ผู้สมัครไม่ต้องเข้าระบบ TCAS 

  -ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 2 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครไม่สามารถเลือก
สาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา เป็นล าดับที่ 2 ได้ 
  วิธีการสมัคร 
  -สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.aru.ac.th  
  -สมัครดว้ยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

  -ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท 
  -รับสมัคร      2 พฤษภาคม 2565 - 17 มิถุนายน 2565 

  -ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์     21 มิถุนายน 2565 

  -สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์    23-24 มิถุนายน 2565 
 -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    28 มิถุนายน 2565 

 -รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 28-30 มิถุนายน 2565  
       ผ่านระบบออนไลน์ 

2.  หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 2.1 ผู้เข้าสอบต้องน าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ใบประกาศนียบัตร และเอกสารอ่ืน  ๆประกอบการสัมภาษณ์ 
 2.2 ผู้เข้าสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อสอบสัมภาษณ์ให้ถูกต้องตามวัน เวลาที่ก าหนด  
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://www.aru.ac.th หรือ https://www.aru.ac.th/regis/หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หมายเลข
โทรศัพท์ 0-3524-1196 
3. มหาวิทยาลัยอาจงดเปิดการสอนในสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมีจ านวนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยผู้สมัครสามารถเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาอ่ืนตามความประสงค์และตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
4. มหาวิทยาลัยจะประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ านวน และคุณสมบัติเฉพาะ ของนักศึกษาที่เปิดรับ
แต่ละสาขาวิชาในแต่ละรอบของการรับสมัครก่อนวันรับสมัคร ซึ่งก าหนดการรับสมัครในแต่ละรอบอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการด าเนินการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  กันยายน พ.ศ. 2564 

 

                       
 

                                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์   เนียมถนอม) 
                                รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


