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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)  

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------------- 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 

ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563  นั้น                
บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตรวจสอบหลักฐานและด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว             
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547              
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ  (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)  ประจ าภาคเรียนที่ 2             
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 สาขาวิชา ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี 
2. สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี 
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเป็นนักศึกษา และท าบัตรนักศึกษาใหม่  ในวันเสาร์ที่ 11 

มกราคม 2563  ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีก าหนดการดังนี้ 

-เวลา 08.30-16.00 น. รายงานตัวเป็นนักศึกษาและท าบัตรนักศึกษาใหม่ จัดโดยกองบริการ
การศึกษา  

โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเตรียมหลักฐานและเอกสารการรายงานตัว ดังนี้ 
1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา  (รับจากเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว)  
2. ส าเนาผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ขนาด A4 จ านวน 2 ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว     จ านวน 1 รูป  
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
7. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)    จ านวน 2 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
8. ส าเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
9. ค่าคูม่ือนักศึกษา   จ านวน 200 บาท 
10. ค่าท าบัตรนักศึกษาใหม่  จ านวน 200 บาท 
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ทั้งนี้หากพ้นก าหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    
  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ   ณ  วันที่ 6 มกราคม  พ.ศ. 2563 
                                                                                                                                

                                                               
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง   ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครและสาขาวิชาที่ไมจ่ัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  
(รับสมัครภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562) 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา           
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562            
ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 นั้น เนื่องจากมีบางสาขาวิชาที่ผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา  อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงประกาศขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้สมัครและสาขาวิชาที่ไม่เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

1. สาขาวิชาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้ 1 ภาคเรียน (สมัครเรียนประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562)  
มีดังนี้ 

    1.1 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) 
    1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) 
2. สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  มีดังนี้ 
    2.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี 
    2.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี  
    2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี/4 ปี (เทยีบโอน) 
    2.4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี 
 

ทั้งนี้ ผู้สมัครในสาขาวิชาการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี 
(ต่อเนื่อง) หากประสงค์ที่จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ให้รอมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ               
(เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562  หรือหากผู้สมัครประสงค์ที่จะเปลี่ยนเป็นสาขาวิชา            
ที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนได้  สามารถแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข              
ของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ  โดยให้ผู้สมัครติดต่อกองบริการการศึกษาเพ่ือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเรียน ภายในวันที่           
7-11 มกราคม 2563  หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ   ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2563 

                                                          
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


