รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................)................................................................................................................. วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

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

บ้านเลขที.่ ......................................................หมู่..........................ตาบล..............................................................อาเภอ................................................................................................
จังหวัด.................................................................................................... โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.......................................................................................................................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสมัคร ให้ทาเครื่องหมาย / ใน  หน้าสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียน (เลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น)
โดยผู้สมัครจะต้องชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี
ส่วนที่ 2 ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลือก รหัส

สาขาวิชา

2228 นิตศิ าสตร์ 4 ปี
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลือก รหัส

1) ท่านมีเจตคติและความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง

สาขาวิชา

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

3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

2) เหตุผลที่ท่านเลือกสมัครในสาขาวิชาดังกล่าว คืออะไร

3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี

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

3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

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

3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

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

คณะวิทยาการจัดการ
เลือก รหัส

สาขาวิชา

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

4230 การจัดการ 4 ปี

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้สมัคร

4335 การจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

วันที่สมัคร ....................................................................................

ขั้นตอนการดาเนินการรับสมัคร

หมายเหตุ :

สาหรับเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา
 ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย จานวน 1 รูป)

 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ

 สาเนาผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 1 ฉบับ

หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครต่ากว่า 20 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอรับเงิน
ค่าสมัคร จานวน 200 บาทคืน

 สาเนาเปลี่ยนชื่อสกุล จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ

* ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ

 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐานเรียบร้อยแล้ว..............................ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

หากข้อความใดไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย

รหัสรับสมัคร................................................................
ลงชื่อ................................................................................... ผู้ออกรหัสประจาตัวผู้สมัคร
วันที.่ ..............................................................

ตัดสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
---------------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เป็ น
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับ ปริญ ญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา 2563 ด้วยวิธีรับ ตรง
ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้
1.1 สาเร็จการศึกษาในระดับที่แต่ละสาขาวิชากาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 มีสัญชาติไทย
1.4 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอืน่ เมือ่ เป็นนักศึกษา
1.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/ระยะเวลาที่ศึกษา/จานวนที่รับ/คุณสมบัติเฉพาะ
คณะ

หลักสูตร

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

นิตศิ าสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีบัณฑิต

ระยะเวลา
ที่ศกึ ษา
นิตศิ าสตร์
4 ปี
การพัฒนาชุมชนและสังคม
4 ปี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 ปี
สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมการจัดการ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมการจัดการ
การจัดการ
วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

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

จานวน
ที่รับ
50
20
30
30
25
25
40
40

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ปวส.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
ปวส.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ปวส. หรือเทียบเท่า
สาขาตรงหรือเทียบเท่าทาง
บริหารธุรกิจ

หมายเหตุ : หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครต่ากว่า 20 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไ์ ม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
และไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัคร 200 บาทคืน

-23. กาหนดการรับสมัคร
3.1 การสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 3
ธัน วาคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้ น วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ) ณ กองบริก าร
การศึกษา ชั้น 1 อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
เรี ย น จ านวน 200 บาท ที่ ง านการเงิ น และบั ญ ชี ผู้ ส มั ค รสามารถ Download ใบสมั ค รได้ ที่ www.aru.ac.th
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 หรือ 035-276555
3.2 การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่าง
วันที่ 7 ธัน วาคม 2563 ถึงวั น ที่ 5 มกราคม 2564 ได้ที่ www.aru.ac.th สมั ครเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอื่น ๆ อย่างละเอียดก่อนดาเนินการสมัคร
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถ้วนและยืนยันการสมัคร
2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน
3) นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชาระเงินค่าสมัคร
จานวน 200 บาท และค่าธรรมเนี ยมธนาคาร 10 บาท ผู้สมัครสามารถชาระค่าสมั ครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563
ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564
4) เมื่อผู้สมัครชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้ จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครในใบสมัคร
2. สาเนาใบแสดงผลการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. หลักฐานการชาระเงิน สาหรับผู้สมัครที่ชาระเงินผ่านธนาคาร ให้ผสู้ มัครถ่ายสาเนาหลักฐาน
การชาระเงิน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง) และเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานการสมัคร
5) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ (ตามข้อ 3.2) มาที่ กองบริการการศึกษา จ่าหน้าซอง
ถึงผู้อ านวยการกองบริการการศึ กษา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ต าบลประตู ชัย อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวั ดพระนครศรีอยุ ธยา รหั สไปรษณี ย์ 13000 โดยส่ งเอกสารทาง
ไปรษณี ย์ ไทย (EMS) หรือบริการขนส่ งเอกชน และวงเล็ บ มุ มซองจดหมาย “สมั ครเรี ยนออนไลน์ ” หรื อ
ส่งเอกสารมาที่ Email: regis@aru.ac.th ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564
6) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผสู้ มัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านัน้ หากจะยกเลิกหรือสมัครใหม่
ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรง หรือโทรสอบถามได้ท่เี บอร์โทรศัพท์ 035-241196
4. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
4.3 สาเนาผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.5 บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (ใช้เฉพาะผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น)

-34.6 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.7 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับขนาด A4 พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ หากตรวจสอบภายหลัง
พบว่าปลอมแปลงเอกสาร หรือยังไม่สาเร็จการศึกษา หรือให้ขอ้ มูลเท็จในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัคร
ครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ และหรือดาเนินคดีตามกฎหมาย
5. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 6 มกราคม 2564
6. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ท่มี หาวิทยาลัย
วันที่ 9 มกราคม 2564
7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท่มี หาวิทยาลัย
วันที่ 10 มกราคม 2564
8. ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
วันที่ 13 มกราคม 2564
9. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 16 มกราคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
รับสมัครตัง้ แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................)................................................................................................................. วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

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

บ้านเลขที.่ ......................................................หมู่..........................ตาบล..............................................................อาเภอ................................................................................................
จังหวัด.................................................................................................... โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.......................................................................................................................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสมัคร ให้ทาเครื่องหมาย / ใน  หน้าสาขาวิชาที่ตอ้ งการสมัครเรียน (เลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น )
โดยผู้สมัครจะต้องชาระเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลือก รหัส

สาขาวิชา

2206 รัฐประศาสนศาสตร์

ขั้นตอนการดาเนินการรับสมัคร
สาหรับเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา

ส่วนที่ 2 ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
1) ท่านมีเจตคติและความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง

 ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย จานวน 1 รูป)

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

 สาเนาผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 1 ฉบับ

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

 สาเนาเปลี่ยนชื่อสกุล จานวน 1 ฉบับ

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

 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ

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

 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัต/ิ หลักฐานเรียบร้อยแล้ว..........................ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

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

2) เหตุผลทีท่ ่านเลือกสมัครในสาขาวิชาดังกล่าว คืออะไร
...............................................................................................................................

 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ

รหัสรับสมัคร................................................................
ลงชื่อ............................................................................. ผู้ออกรหัสประจาตัวผู้สมัคร
วันที่ ...............................................................

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

หมายเหตุ :
หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครต่ากว่า 20 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการเรียนการสอน ในสาขาวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอรับเงิน ค่าสมัคร จานวน 200 บาทคืน
* ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความใด ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้สมัคร
วันที่สมัคร ....................................................................................

617

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
---------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 489 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น
เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำ
ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ กษา 2563 (เพิ่ ม เติ ม ) ด้ว ยวิธีรับ ตรง ในระหว่ างวั น ที่ 22 ธัน วาคม 2563 ถึง วั น ที่ 8
มกราคม 2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้
1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับที่แต่ละสาขาวิชากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 มีสัญชาติไทย
1.4 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอืน่ เมือ่ เป็นนักศึกษา
1.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/ระยะเวลาที่ศึกษา/จำนวนที่รับ/คุณสมบัติเฉพาะ
คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ที่ศกึ ษา

จำนวน
ที่รับ

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

4 ปี

30

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครต่ำกว่า 20 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไ์ ม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
และไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัคร 200 บาทคืน

3. กำหนดการรับสมัคร
3.1 การสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 22
ธัน วาคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้ น วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ) ณ กองบริก าร
การศึกษา ชั้น 1 อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
เรี ย น จำนวน 200 บาท ที่ ง านการเงิ น และบั ญ ชี ผู้ ส มั ค รสามารถ Download ใบสมั ค รได้ ที่ www.aru.ac.th
หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 หรือ 035-276555
3.2 การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่าง
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวั นที่ 5 มกราคม 2564 ได้ที่ www.aru.ac.th สมัครเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอื่น ๆ อย่างละเอียดก่อนดำเนินการสมัคร

-2ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถ้วนและยืนยันการสมัคร
2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
3) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระเงินค่าสมัคร
จำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท ผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564
4) เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th พร้อมติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครในใบสมัคร
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. หลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคาร ให้ผสู้ มัครถ่ายสำเนาหลักฐาน
การชำระเงิน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) และเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานการสมัคร
5) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ (ตามข้อ 3.2) มาที่ กองบริการการศึกษา จ่าหน้าซอง
ถึงผู้อ ำนวยการกองบริการการศึ กษา มหาวิทยาลัย ราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์
ตำบลประตู ชั ย อำเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวั ดพระนครศรีอยุ ธยา รหั สไปรษณี ย์ 13000 โดยส่ งเอกสารทาง
ไปรษณี ย์ ไทย (EMS) หรือบริการขนส่ งเอกชน และวงเล็ บ มุ มซองจดหมาย “สมั ครเรี ยนออนไลน์ ” หรื อ
ส่งเอกสารมาที่ Email: regis@aru.ac.th ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564
6) การสมัครผ่านระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านัน้ หากจะยกเลิกหรือสมัครใหม่
ให้ติดต่อที่กองบริการการศึกษาโดยตรง หรือโทรสอบถามได้ท่เี บอร์โทรศัพท์ 035-241196
4. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4.3 สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา
จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.5 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ใช้เฉพาะผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น)
4.6 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.7 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับขนาด A4 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากตรวจสอบภายหลัง
พบว่าปลอมแปลงเอกสาร หรือยังไม่สำเร็จการศึกษา หรือให้ขอ้ มูลเท็จในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัคร
ครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ และหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
วันที่ 6 มกราคม 2564
6. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ท่มี หาวิทยาลัย
วันที่ 9 มกราคม 2564
7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท่มี หาวิทยาลัย
วันที่ 10 มกราคม 2564

-38. ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
9. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มกราคม 2564
วันที่ 16 มกราคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

