รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้ำศึกษำต่อสำหรับนักศึกษำภำคปกติ ระดับปริญญำตรี
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 3 รับตรงอิสระ)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
วันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหำคม 2561
ชือ่ นาย/นาง/นางสาว/.....................................................................................................................................วันเกิด........................................................
เลขทีบ่ ตั รประชาชน

วุฒิการศึกษา.................................................................

บ้านเลขที่...................................หมู.่ ..................ตาบล..............................................................อาเภอ................................................................................
จังหวัด.................................................................................... โทรศัพท์บา้ น/มือถือ............................................................................................................
ศึกษาอยูโ่ รงเรียน............................................................................................................. จังหวัด.......................................................................................
ความพิการ ...............................................................................................

( ) เคยสมัครเรียน รอบ .....................................................................
( ) ไม่เคยสมัครเรียน
คำชีแ้ จง : ให้ผสู้ มัครทำเครื่องหมำย X ลงในสำขำวิชำทีต่ อ้ งกำรสมัคร โดยผูส้ มัครสำมำรถเลือกสมัครได้เพียงสำขำวิเชำเดียวเท่ำนัน้
คณะครุศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เลือก

รหัส
1505

สำขำวิชำ

เลือก

คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
เลือก

รหัส

สำขำวิชำ

รหัส

สำขำวิชำ

3201

เกษตรศาสตร์ 4 ปี

3202

เคมี 4 ปี

3206

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

2227

นิเทศศาสตร์ 4 ปี

3208

คณิตศาสตร์ 4 ปี

2228

นิติศาสตร์ 4 ปี

3211

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี

2230

ประวัติศาสตร์ 4 ปี

3214

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี

2233

สหวิทยาการอิสลาม 4 ปี

3224

วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี

2234

ศิลปะการแสดง 4 ปี

3225

จุลชีววิทยา 4 ปี

2235

ดนตรีสากล 4 ปี

3227

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี

2239

ภาษาจีน 4 ปี

3228

เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี

2242

ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี

3230

วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี

หมำยเหตุ : หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ

3231

สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี

ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามทีก่ าหนดหรือไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิด

3313

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนือ่ ง 2 ปี)

ภาคเรียนจะถือว่าการสมัครครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืน

3322

วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน)

เงินค่าสมัครให้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น

3327

วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ ผู้รับสมัคร

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครครบถ้วนแล้ว
รหัสประจาตัวสอบ ...........................................................
ลงชื่อ ......................................... เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั สมัคร
(..................................................................)

คณะวิทยำกำรจัดกำร
เลือก

รหัส

สำขำวิชำ

4214

การบัญชี 4 ปี

4230

การจัดการ 4 ปี

4232

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี

วันที่.....................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรสมัครครั้งนีไ้ ด้ศึกษำและตรวจสอบ

4233

การตลาด 4 ปี

4234

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ 4 ปี

ข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว

4244

การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี

4246

การท่องเที่ยว 4 ปี

(..................................................................)

4252

ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี

วันที่.....................................................................

4253

การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี

4257

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี

4258

การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี

ลงชื่อ .................................................................... ผู้สมัคร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 3)
------------------------------------------มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อเป็นนักศึกษา
ภาคปกติ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 (รอบ 5 ครั้ ง ที่ 3) ด้ ว ยวิ ธี รั บ ตรง ในระหว่ า งวั น ที่
23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 รายละเอียด คุณสมบัติทั่วไป สาขาวิชาที่รับสมัคร กาหนดการ
รับสมัคร หลักฐานประกอบการรับสมัคร และกาหนดการคัดเลือกและการตัดสินผลสอบ มีดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป/เงื่อนไขสาหรับผู้สมัคร ดังนี้
1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง
1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขาวิชากาหนดในหลักสูตร
1.3 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ
1.4 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา
1.5 สุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546)
1.6 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/คุณสมบัติเฉพาะ
คณะ

หลักสูตร

ครุศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ประวัติศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการอิสลาม
ภาษาจีน
นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
ประยุกต์ศิลป์
ศิลปกรรมศาสตร
ศิลปะการแสดง
บัณฑิต
ดนตรีสากล
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการผลิตพืช

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จานวน
(คน)

5 ปี

12

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

6
20
20
10
30
20
10
10
20
20
10
20
30

4 ปี

20

4 ปี
4 ปี

25
20

คุณสมบัติเฉพาะ

ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ม.ปลายหรือเทียบเท่า

-2คณะ

หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จานวน
(คน)

สาธารณสุขศาสตร์

4 ปี

30

วิศวกรรมการจัดการ

4 ปี

20

4 ปี

20

สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า *

4 ปี

30

วิศวกรรมไฟฟ้า *

4 ปี

30

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
บัญชีบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต

(เทียบโอน)

การบัญชี
การท่องเที่ยว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การเป็นผูป้ ระกอบการ

(เทียบโอน)

2 ปี
(ต่อเนื่อง)
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

การจัดการธุรกิจโรงแรม

เศรษฐศาสตร
บัณฑิต

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

4 ปี

4 ปี

ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต) หรือ ปวช.
(สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)
ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)

20

ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)

20
12
5
30
10
30
10
15
20

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
-ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
และมีเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
- TOEIC 250-350
- IELTS 2-2.5
- TIEFL IBT 19-29
หรือในกรณีทไี่ ม่มผี ลคะแนน
ภาษาอังกฤษมายื่นในวันสมัคร
ให้นักศึกษาทาการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ
-จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

วิทยาการ
จัดการ
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะ

30

17

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภา
2. ผู้สมัครเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องศึกษาประกาศเรื่องใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา หรือติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 035-245888
3. สาขาวิชาที่ระบุ (เทียบโอน) รับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป และเมื่อเข้าศึกษาแล้วจะต้องทาการเทียบโอนผลการเรียน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจใช้เวลาการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของแต่ละคน

-34. กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อ ง) สามารถรับสมัครผู้จบในสาขาที่สัมพันธ์ได้ แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม
(ในกรณีที่ระบุเป็นสาขาเดียวกัน)
5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

3. กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดีหลังใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 200 บาท ที่งานการเงินและ
บัญชี ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริการ
การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
4.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.6 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
หมายเหตุ :

เงื่อนไขการสมัครผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ วิชาที่ต้องสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก
ตามที่คณะ และสาขาวิชากาหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ชาระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น

5. กาหนดการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลสอบ
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
5.2 สอบสัมภาษณ์
วั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2561 เวลา 09.00 น.
5.3 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
5.4 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.
5.5 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
6. เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เป็นผู้พิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561
(รอบ 5 ครั้งที่ 3) (เพิ่มเติม)
------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา เลขที่ 209 เรื่อง รับสมัครคัดเลื อกเป็นนักศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับนักศึกษาในสาขาวิชาเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม
2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 3) (เพิ่มเติม)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป/เงื่อนไขสาหรับผู้สมัคร ดังนี้
1.1 มีความต้องการจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง
1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขาวิชากาหนดในหลักสูตร
1.3 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ
1.4 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมื่อเป็นนักศึกษา
1.5 สุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546)
1.6 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/คุณสมบัติเฉพาะ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา

สาขาวิชา

ระยะเวลา จานวน
ที่ศึกษา
(คน)
4 ปี
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คุณสมบัติเฉพาะ
ม.ปลายหรือเทียบเท่า

3. กาหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดีหลังใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 200 บาท ที่งานการเงินและ
บัญชี ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริการ
การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196

-24. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
4.3 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4.6 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
หมายเหตุ :

เงื่อนไขการสมัครผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ วิชาที่ต้องสอบ และเกณฑ์การคัดเลือก
ตามที่คณะ และสาขาวิชากาหนดให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
จะถูกตัดสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก กรณีที่ชาระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. กาหนดการสอบคัดเลือก และการตัดสินผลสอบ
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
5.2 สอบสัมภาษณ์
วั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2561 เวลา 09.00 น.
5.3 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
5.4 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.
5.5 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
6. เกณฑ์การตัดสินผลสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เป็นผู้พิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

