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

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

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

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

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการสมัคร  ให้ท าเคร่ืองหมาย /  ใน   หน้าสาขาวิชาท่ีต้องการสมัครเรียน (เลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่าน้ัน)

โดยผู้สมัครจะต้องช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 200 บาท ท่ีงานการเงินและบัญชี

ส่วนท่ี 2  ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

เลือก รหัส สาขาวิชา 1) ท่านมีเจตคติและความรู้เก่ียวกับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ...............................................................................................................................

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

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

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

เลือก รหัส สาขาวิชา ...............................................................................................................................

3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี 2) เหตุผลท่ีท่านเลือกสมัครในสาขาวิชาดังกล่าว คืออะไร

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

3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง 2 ปี) ...............................................................................................................................

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

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

เลือก รหัส สาขาวิชา ...............................................................................................................................

4230 การจัดการ 4 ปี

4335 การจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

ข้ันตอนการด าเนินการรับสมัคร หมายเหตุ :  

หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครต่ ากว่า 20 คน  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิ

  ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย จ านวน 1 รูป)                 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1  ฉบับ ไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน ๆ  และไม่สามารถขอรับเงิน

  ส าเนาผลการเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว  จ านวน 1  ฉบับ ค่าสมัคร จ านวน 200 บาทคืน

 ส าเนาเปล่ียนช่ือสกุล   จ านวน 1 ฉบับ

  ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังยศ (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ  * ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดน้ีเป็นความจริงทุกประการ

 เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐานเรียบร้อยแล้ว..............................ลงช่ือผู้ตรวจสอบ  หากข้อความใดไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย

ตัดสิทธ์ิการเข้าเป็นนักศึกษา

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

วันท่ีสมัคร ....................................................................................

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)  ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 8 มกราคม 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกองบริการการศึกษา

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

คณะวิทยาการจัดการ

ลงช่ือ .......................................................................... ผู้สมัคร

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรยีนวันเสาร์-อาทติย์) ระดับปริญญาตรี 

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น                

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ด้วยวิธีรับตรง                  

ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 มรีายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้ 

  1.1  ส าเร็จการศึกษาในระดับที่แต่ละสาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ 

  1.2  มีความประพฤติดี 

           1.3  มีสัญชาติไทย  

  1.4  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพทุธศาสนา หรอืนักบวชในศาสนาอื่นเมือ่เป็นนกัศึกษา 

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 ี

 

วทิยาศาสตรบัณฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ 4 ป ี 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

เทคโนโลยบัีณฑิต เทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
2 ป ี 

(ตอ่เนื่อง) 
30 

ปวส.  

(ชา่งอุตสาหกรรมทุกสาขา) 

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศิวกรรมการจัดการ  4 ป ี 25 
ม.ปลายหรือเทียบเท่า, ปวช.  

(ชา่งอุตสาหกรรมทุกสาขาวชิา) 

วศิวกรรมการจัดการ  
4 ปี  

(เทียบโอน) 
25 

ปวส.  

(ชา่งอุตสาหกรรมทุกสาขา) 

วทิยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต 

การจัดการ 4 ป ี 40 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า  

การจัดการ 
4 ปี  

(เทียบโอน) 
40 

ปวส. หรอืเทียบเท่า  

สาขาตรงหรือเทียบเท่าทาง

บริหารธุรกิจ 

หมายเหตุ :  หากสาขาวิชาใดมผีู้สมัครต่ ากวา่ 20 คน  มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธิไ์มเ่ปดิการเรียนการสอนในสาขาวชิานั้น  

                     และไมส่ามารถขอรับเงินคา่สมัคร 200 บาทคืน 
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3.  ก าหนดการรับสมัคร 

      3.1 การสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที่ 3  

ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการ

การศึกษา ช้ัน 1  อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

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

หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรกิารการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 หรอื 035-276555 

      3.2 การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่าง

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้ที่ www.aru.ac.th  สมัครเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)           

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอื่น ๆ อย่างละเอียดกอ่นด าเนินการสมัคร 

 ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ 

 1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถว้นและยืนยันการสมัคร 

  2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอรม์การช าระเงิน 

  3) น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยช าระเงินค่าสมัคร 

จ านวน 200 บาท  และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท  ผู้สมัครสามารถช าระค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563    

ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 

  4) เมื่อผู้สมัครช าระเงินคา่สมัครเรยีบรอ้ยแล้ว 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) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ (ตามข้อ 3.2) มาที่กองบริการการศึกษา จ่าหน้าซอง 

ถึงผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค ์            

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โดยส่งเอกสารทาง

ไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์” หรือ           

ส่งเอกสารมาที่ Email: regis@aru.ac.th ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 

 6) การสมัครผา่นระบบออนไลน์ผูส้มัครสามารถสมคัรไดค้รั้งเดยีวเทา่นัน้ หากจะยกเลิกหรอืสมัครใหม่ 

ให้ติดต่อที่กองบรกิารการศึกษาโดยตรง หรอืโทรสอบถามได้ที่เบอรโ์ทรศัพท์ 035-241196  

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/
mailto:regis@aru.ac.th
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     4.6  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรอืชื่อสกุล (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 และหรอืด าเนินคดีตามกฎหมาย 

5. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา    วันที่ 6 มกราคม 2564 

6. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลยั   วันที่ 9 มกราคม 2564 

7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลยั    วันที่ 10 มกราคม 2564 

8. ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  วันที่ 13 มกราคม 2564 

9. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    วันที่ 16 มกราคม 2564 

 

      ประกาศ  ณ  วันที ่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

                                                                  
                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์   เนียมถนอม) 

                     รองอธิการบดี    ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



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

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

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

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

 สว่นที่ 1 ขอ้มลูการสมคัร  ใหท้ าเครื่องหมาย /  ใน   หน้าสาขาวชิาที่ตอ้งการสมคัรเรียน (เลอืกสมคัรไดเ้พียงสาขาวชิาเดยีวเทา่น้ัน)

โดยผู้สมคัรจะตอ้งช าระเงินค่าสมคัร จ านวน 200 บาท ที่งานการเงินและบญัชี

เลือก รหัส สาขาวิชา

2206 รัฐประศาสนศาสตร์ ขั้นตอนการด าเนินการรับสมคัร

ส่วนที่ 2  ให้ผู้สมัครกรอกขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาคัดเลือก

1) ท่านมีเจตคติและความรู้เก่ียวกับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง   ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย จ านวน 1 รูป)                 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1  ฉบับ

...............................................................................................................................   ส าเนาผลการเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว  จ านวน 1  ฉบับ

...............................................................................................................................  ส าเนาเปล่ียนช่ือสกุล   จ านวน 1 ฉบับ

...............................................................................................................................   ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังยศ (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ

...............................................................................................................................  เจ้าหน้าที่ไดต้รวจสอบคุณสมบตั/ิหลักฐานเรยีบรอ้ยแล้ว..........................ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

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

2) เหตุผลทีท่่านเลือกสมัครในสาขาวิชาดังกล่าว คืออะไร
...............................................................................................................................                    วันท่ี...............................................................

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

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

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

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

หมายเหต ุ:  
หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครต่ ากว่า 20 คน  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่เปิดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาน้ัน ๆ  และไม่สามารถขอรับเงิน ค่าสมัคร จ านวน 200 บาทคืน

 * ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความทั้งหมดน้ีเปน็ความจรงิทกุประการ หากขอ้ความใด ไมเ่ปน็ความจรงิ ขา้พเจ้ายินยอมใหม้หาวิทยาลัยตดัสิทธิ์การเขา้เปน็นักศึกษา

 

วันท่ีสมัคร ....................................................................................

ลงช่ือ .......................................................................... ผู้สมัคร

ใบสมคัรเขา้ศึกษาตอ่ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)  ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมเตมิ)
รับสมคัรตัง้แตว่ันที่ 22 ธนัวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

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

ส าหรับเจา้หน้าที่กองบริการการศึกษา

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

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรยีนวันเสาร์-อาทติย์) 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

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีรับตรง ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 

มกราคม 2564 มรีายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้ 

  1.1  สำเร็จการศึกษาในระดับที่แต่ละสาขาวิชากำหนดคุณสมบัติเฉพาะ 

  1.2  มีความประพฤติดี 

           1.3  มีสัญชาติไทย  

  1.4  ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพทุธศาสนา หรอืนักบวชในศาสนาอื่นเมือ่เป็นนักศึกษา 

1.5  มสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง 

2.  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร/ระยะเวลาที่ศึกษา/จำนวนที่รับ/คุณสมบัติเฉพาะ  

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
ระยะเวลา 

ที่ศกึษา 

จำนวน 

ที่รับ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

มนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ป ี 30 ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ :  หากสาขาวิชาใดมผีู้สมัครตำ่กวา่ 20 คน  มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธิไ์มเ่ปดิการเรียนการสอนในสาขาวชิานั้น  

                     และไมส่ามารถขอรับเงินคา่สมัคร 200 บาทคืน 

3.  กำหนดการรับสมัคร 

      3.1 การสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที่ 22  

ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการ

การศึกษา ช้ัน 1  อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

เรียน จำนวน 200 บาท ที่งานการเงินและบัญชี   ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่  www.aru.ac.th                

หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรกิารการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 หรอื 035-276555 

      3.2 การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่าง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้ที่ www.aru.ac.th  สมัครเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)           

เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร  ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ และอื่น ๆ อย่างละเอียดก่อนดำเนินการสมัคร 

 

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


 

-2- 

 

 ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ 

 1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aru.ac.th ให้ถูกต้องครบถว้นและยืนยันการสมัคร 

  2) ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน 

  3) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระเงินค่าสมัคร 

จำนวน 200 บาท  และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท  ผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563    

ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 

  4) เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว ให้ส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้ 

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

ขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน) ลงลายมือชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครในใบสมคัร 

   2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

   3. หลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคาร ให้ผูส้มัครถ่ายสำเนาหลักฐาน 

การชำระเงิน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) และเก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานการสมัคร 

 5) ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนออนไลน์ (ตามข้อ 3.2) มาที่กองบริการการศึกษา จ่าหน้าซอง 

ถึงผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์             

ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 โดยส่งเอกสารทาง

ไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน และวงเล็บมุมซองจดหมาย “สมัครเรียนออนไลน์” หรือ           

ส่งเอกสารมาที่ Email: regis@aru.ac.th ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 

 6) การสมัครผา่นระบบออนไลน์ผู้สมัครสามารถสมคัรไดค้รั้งเดยีวเทา่นัน้ หากจะยกเลิกหรอืสมัครใหม่ 

ให้ติดต่อที่กองบรกิารการศึกษาโดยตรง หรอืโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 035-241196  

4.  เอกสารท่ีใช้ในการสมัครเรียน 

      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  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจรงิ (ใช้เฉพาะผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น)     

     4.6  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรอืชื่อสกุล (ถา้มี)  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

     4.7  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (ถา้มี)    จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับขนาด A4 พรอ้มลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากตรวจสอบภายหลัง

พบว่าปลอมแปลงเอกสาร หรอืยังไม่สำเร็จการศึกษา หรอืให้ขอ้มูลเท็จในการสมคัร มหาวิทยาลัยจะถอืว่าการสมัคร

คร้ังนีเ้ป็นโมฆะ และหรอืดำเนินคดีตามกฎหมาย 

5. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา    วันที่ 6 มกราคม 2564 

6. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลยั   วันที่ 9 มกราคม 2564 

7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลยั    วันที่ 10 มกราคม 2564 
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8. ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  วันที่ 13 มกราคม 2564 

9. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    วันที่ 16 มกราคม 2564 

 

      ประกาศ  ณ  วันที ่ 21  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                        
                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์   เนียมถนอม) 

                     รองอธิการบดี    ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 


