
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................)......................................................................................................   วนั เดือน ปเีกิด...........................................................................

เลขประจ าตัวประชาชน      วฒิุการศึกษา......................................................................

บา้นเลขที่.............................................หมู่.....................ต าบล....................................................................อ าเภอ....................................................................................

จังหวดั..................................................................................... โทรศัพท์บา้น/มือถือ.....................................................................................................

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสมัคร  ให้ท าเครื่องหมาย /  ใน   หน้าสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรยีน (เลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่าน้ัน)
  

เลอืก รหสั สาขาวชิา

3206 วทิยาการคอมพวิเตอร์ 4 ปี

3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ป)ี

3230 วศิวกรรมการจัดการ 4 ปี ส าหรบัเจ้าหน้าที่กองบรกิารการศึกษา
3327 วศิวกรรมการจัดการ 4 ป ี(เทียบโอน)   ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1 รูป)          ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

  ส าเนาผลการเรียน  1  ฉบับ         ส าเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดา-มารดา  อย่างละ 1  ฉบับ    ส าเนาเปล่ียนชื่อสกลุ 1 ฉบับ

ส่วนที่ 2  ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก   ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังยศ (ถ้ามี)   1  ฉบับ

1) ทา่นมเีจตคตแิละความรู้เก่ียวกับมหาวิทยาลัยอย่างไรบา้ง

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

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

...............................................................................................................................                    วนัที.่..............................................................

...............................................................................................................................  * ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความทั้งหมดนี้เปน็ความจริงทุกประการ  หากข้อความใด

...............................................................................................................................  ไม่เปน็ความจริง ข้าพเจ้ายินยอมใหม้หาวทิยาลัยตัดสิทธิ์การเข้าเปน็นักศึกษา

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

2) เหตผุลทีท่า่นเลือกสมคัรในสาขาวิชาดงักล่าว คืออะไร

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

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

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

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

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

  (ช าระเงินค่าสมคัร 200 บาท พร้อมรูปถ่าย 1 ใบ ที่งานการเงินและบญัช)ี

ใบสมัครเข้าศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา

นักศึกษาภาคพิเศษ (เรยีนวันเสาร์-อาทิตย)์  ประจ าภาคเรยีนที่ 3 ปกีารศึกษา 2561

รบัสมัครตัง้แตว่ันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

วนัที่สมัคร ....................................................................................

  ตรวจสอบคุณสมบัต/ิหลักฐานเรยีบรอ้ยแล้ว.........................ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

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

ลงชื่อ................................................................................... ผู้ออกรหัสประจ าตัวผู้สมัคร

ขั้นตอนการด าเนินการ

ลงชือ่ .......................................................................... ผู้สมคัร

รูปถ่าย
ขนาด 1 น้ิว
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรยีนวันเสาร์-อาทติย์) ประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น                

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ด้วยวิธีรับตรง                  

ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562  ดังมรีายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้ 

  1.1  ส าเร็จการศึกษาในระดับที่แต่ละสาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ 

  1.2  มีความประพฤติดี 

           1.3  มีสัญชาติไทย  

  1.4  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพทุธศาสนา หรอืนักบวชในศาสนาอื่นเมือ่เป็นนักศึกษา 

1.5  สุขภาพแข็งแรงเปน็ผู้ที่ไมม่ีโรคตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546) 
 

2.  สาขาวิชาที่เปิดรับ/ระยะเวลาที่ศึกษา/จ านวนที่รับ/คุณสมบัติเฉพาะ  

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ที่ศกึษา 

จ านวน 

ที่รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต วทิยาการคอมพิวเตอร์ 4 ป ี 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

เทคโนโลยบัีณฑิต เทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
2 ป ี

(ตอ่เนื่อง) 
40 

ปวส.  

(ชา่งอุตสาหกรรมทุกสาขา) 

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศิวกรรมการจัดการ  4 ป ี 20 
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช. 

(ชา่งอุตสาหกรรมทุกสาขาวชิา) 

วศิวกรรมการจัดการ  
4 ปี  

(เทียบโอน) 
20 

ปวส.  

(ชา่งอุตสาหกรรมทุกสาขา) 

หมายเหตุ :   

หากสาขาวชิาใดมผีู้สมคัรต่ ากวา่ 20 คน  มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมเ่ปดิการเรียนการสอนในสาขาวิชานัน้ 

รวมทั้งไมส่ามารถขอรับเงนิคา่สมัคร 200 บาทคนืไม่วา่กรณใีด ๆ  ทัง้สิ้น   
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3.  ก าหนดการรับสมัคร 

      ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ทุกวัน ยกเว้น

วันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี  (ผู้สมัคร

สามารถ Download ประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่               

กองบรกิารการศึกษา โทรศัพท์ 035-241196, 035-276555) 

4.  เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร 

      4.1  ใบสมัคร   

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

     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)      

     4.6  ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

     4.7  ส าเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา   อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

     4.8  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรอืชื่อสกุล (ถา้มี)  จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

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

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับขนาด A4 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ (หากตรวจสอบภายหลังพบว่า

ปลอมแปลงเอกสาร หรือยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือให้ข้อมูลเท็จในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็น

โมฆะ และหรอืด าเนนิคดตีามกฎหมาย) 
 

5. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา     วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  

6. รายงานตัวเป็นนักศึกษา  อบรมการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์   วันที่ 11 พฤษภาคม 2562  

    และท าบัตรนักศึกษาใหม่   

7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่        วันที่  12 พฤษภาคม 2562 

8. เปิดภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561     วันที่ 25 พฤษภาคม 2562    

 

 
 

      ประกาศ  ณ  วันที ่ 22  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 
             

       

          
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ) 

                รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

http://www.aru.ac.th/



