
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................).................................................................................................................   วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................................

เลขประจ าตัวประชาชน      วุฒิการศึกษา..................................................................................

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

จังหวัด.............................................................. รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.......................................................................................................................................

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสมัคร  ให้ท าเครื่องหมาย /  ใน   หน้าสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรยีน (เลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่าน้ัน)

โดยผู้สมัครจะต้องช าระเงนิค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200 บาท ตามประกาศการรบัสมัครนักศึกษา ระดับปรญิญาตร ีภาคพิเศษฯ

ส่วนที่ 2  ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

เลอืก รหสั สาขาวชิา 1) ทา่นมเีจตคตแิละความรูเ้ก่ียวกับมหาวทิยาลยัอยา่งไรบา้ง
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ...............................................................................................................................

2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

เลอืก รหสั สาขาวชิา ...............................................................................................................................

3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ...............................................................................................................................

3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง 2 ปี) 2) เหตผุลทีท่า่นเลอืกสมคัรในสาขาวชิาดงักลา่ว คืออะไร

3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

เลอืก รหสั สาขาวชิา ...............................................................................................................................

4230 การจัดการ 4 ปี ...............................................................................................................................

4335 การจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ...............................................................................................................................

หมายเหต ุ:  

หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครต่ ากว่า 10 คน  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์

ไม่เปดิการเรยีนการสอนในสาขาวิชาน้ัน ๆ  และไม่สามารถ

ขอรบัเงนิค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200 บาทคืน

 * ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความทัง้หมดน้ีเปน็ความจรงิ   ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย จ านวน 1 รูป)                 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1  ฉบับ

ทุกประการ หากข้อความใดไม่เปน็ความจรงิ ข้าพเจ้ายินยอม   ส าเนาผลการเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว  จ านวน 1  ฉบับ

ให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การเข้าเปน็นักศึกษา  ส าเนาการเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุล   จ านวน 1 ฉบับ

  ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังยศ (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ

 เจ้าหน้าทีไ่ดต้รวจสอบคุณสมบตั/ิหลักฐานเรยีบรอ้ยแล้ว..............................ลงชือ่ผู้ตรวจสอบ

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

ลงช่ือ................................................................................... ผู้ออกรหัสประจ าตัวผู้สมัคร

คณะวิทยาการจัดการ

ส าหรบัเจ้าหน้าที่กองบรกิารการศึกษา

รหัสรับสมัคร................................................................

ใบสมัครนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีภาคพิเศษ (เรยีนวันเสาร์-อาทิตย)์ 

 ประจ าภาคเรยีนที่ 3 ปกีารศึกษา 2564 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา
รบัสมัครในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ขั้นตอนการด าเนินการรบัสมัคร

ลงช่ือ .......................................................................... ผู้สมัคร
วันท่ีสมัคร ....................................................................................

รูปถ่าย
ขนาด 1 น้ิว
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตร ีภาคพิเศษ (เสาร์-อาทติย์)  

ประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

---------------------------------------- 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็น                

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ด้วยวิธีรับตรง                  

ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มรีายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้ 

  1.1  ส าเร็จการศึกษาในระดับที่แต่ละสาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ 

  1.2  มีความประพฤติดี 

           1.3  มีสัญชาติไทย  

  1.4  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพทุธศาสนา หรอืนักบวชในศาสนาอืน่เมือ่เป็นนักศึกษา 

1.5  มสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง 

2.  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/ระยะเวลาที่ศึกษา/จ านวนที่รับ/คุณสมบัติเฉพาะ  
 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ที่ศกึษา 

จ านวน 

ที่รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

มนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

นติศิาสตรบัณฑิต นติศิาสตร์ 4 ป ี 50 -ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

ศลิปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ป ี 20 -ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

เทคโนโลยบัีณฑิต เทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
2 ปี  

(ตอ่เนื่อง) 
25 

-ปวส.  

สาขาทางด้านอุตสาหกรรมและ

สาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขาวชิา 

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศิวกรรมการจัดการ  4 ป ี 20 
-ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.  

(ชา่งอุตสาหกรรมทุกสาขาวชิา) 

วศิวกรรมการจัดการ  
4 ปี  

(เทียบโอน) 
20 

-ปวส.  

(ชา่งอุตสาหกรรมทุกสาขา) 

วทิยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

การจัดการ 4 ป ี 30 -ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

การจัดการ 
4 ปี  

(เทียบโอน) 
30 

-ปวส. หรอือนุปริญญา  

ในสาขาหรอืเทียบเท่าทาง

บริหารธุรกิจ 

หมายเหตุ :  หากสาขาวิชาใดมผีู้สมัครต่ ากวา่ 10 คน  มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธิไ์มเ่ปดิการเรียนการสอนในสาขาวชิานั้น  

                     และไมส่ามารถขอรับเงินคา่สมัคร 200 บาทคืน 
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3.  ก าหนดการรับสมัคร 

  3.1 การสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 29 

มีนาคม 2565 ถึงวันที่  12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการ

การศึกษา อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร             

จ านวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือโทรศัพท์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบรกิารการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 หรอื 0-3527-6555 

      3.2 การสมัครเรยีนผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถสมัครเรยีน ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2565 

ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ www.aru.ac.th  สมัครเรยีนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร  

ผู้สมัครตอ้งอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอื่น ๆ อย่างละเอียดกอ่นด าเนินการสมัคร 

 ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ 

 1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถว้นและยืนยันการสมัคร 

  2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอรม์การช าระเงิน 

  3) น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยช าระเงิน            

คา่ธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200 บาท  และคา่ธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ผู้สมัครสามารถช าระเงินค่าธรรมเนียม

การสมัครไดต้ั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถงึวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

  4) เมื่อผู้สมัครช าระเงินคา่ธรรมเนียมการสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว ให้ส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้ 

   1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถว้น ผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th พร้อมติดรูปถา่ย

ขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป (ถา่ยไม่เกนิ 6 เดือน) ลงลายมือชื่อ-นามสกุล ของผู้สมั ครในใบสมคัร 

   2. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

   3. หลักฐานการช าระเงิน ส าหรับผู้สมัครที่ช าระเงินผ่านธนาคาร ให้ผูส้มัครถา่ยส าเนาหลักฐาน 

การช าระเงิน จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) และเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานการสมัคร 

 5) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ไปยังมหาวิทยาลัยฯ จ่าหน้าซอง ถึง ผู้อ านวยการ 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์  ต าบลประตูชัย  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย (EMS) 

หรือบริการขนส่งเอกชน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์” หรือส่งเอกสารโดยตรงที่กอง

บรกิารการศึกษา ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม  2565 

 6) การสมัครผา่นระบบออนไลน์ผูส้มัครสามารถสมคัรไดค้รั้งเดยีวเทา่นัน้ หากจะยกเลิกหรอืสมัครใหม่ 

ให้ติดต่อที่กองบรกิารการศึกษาได้ที่เบอรโ์ทรศัพท์ 0-3524-1196 

4.  เอกสารท่ีใช้ในการสมัครเรียน 

      4.1  ใบสมัคร   

      4.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ ถา่ยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  จ านวน 1 รูป         

     4.3  ส าเนาผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษา    จ านวน  1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

     4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

     4.5  บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจรงิ (ใช้เฉพาะผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น)     

http://www.aru.ac.th/
http://www.aru.ac.th/
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     4.6  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรอืชื่อสกุล (ถา้มี)   จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

     4.7  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งยศ (ถา้มี)     จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับขนาด A4 พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ หากตรวจสอบภายหลัง

พบว่าปลอมแปลงเอกสาร หรอืยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรอืให้ขอ้มูลเท็จในการสมคัร มหาวิทยาลัยจะถอืว่าการสมัคร

คร้ังนีเ้ป็นโมฆะ และหรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

5. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

6. รายงานตัวเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์   วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 

7. ประกาศรหัสนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

8. เปิดภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 

 

      ประกาศ  ณ  วันที ่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

                                                                        
                                    (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์   เนียมถนอม) 

                     รองอธิการบดี    ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 


