รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................)......................................................................................................วัน เดือน ปีเกิด...........................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

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

บ้านเลขที่.............................................หมู่.....................ตําบล....................................................................อําเภอ....................................................................................
จังหวัด..................................................................................... โทรศัพท์บ้าน/มือถือ.....................................................................................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสมัคร ให้ทําเครื่องหมาย / ใน  หน้าสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียน (เลือกได้เพียงสาขาวิชาเดียว)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลือก

รหัส

สาขาวิชา

2228 นิติศาสตร์ 4 ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลือก

รหัส

สาขาวิชา

3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี

คณะวิทยาการจัดการ
เลือก

รหัส

3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 2 ปี
3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

สาขาวิชา

4230 การจัดการ 4 ปี
4335 การจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)
4253 การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี

ขั้นตอนการดําเนินการ
สําหรับเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา

ส่วนที่ 2 ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

 ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1 รูป)

 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

1) ท่านมีเจตคติและความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง
...............................................................................................................................

 สําเนาผลการเรียน 1 ฉบับ

 สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ  สําเนาเปลี่ยนชื่อสกุล 1 ฉบับ

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

 ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐานเรียบร้อยแล้ว.........................ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

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

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

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

ลงชื่อ................................................................................... ผู้ออกรหัสประจําตัวผู้สมัคร

...............................................................................................................................
2) เหตุผลที่ท่านเลือกสมัครในสาขาวิชาดังกล่าว คืออะไร
...............................................................................................................................

วันที่...............................................................

* ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความใด
ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

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

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้สมัคร
(ชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท พร้อมรูปถ่าย 1 ใบ ที่งานการเงินและบัญชี)
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
---------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นนักศึกษา
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีรับตรง ในระหว่างวันที่
1-31 กรกฎาคม 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ดังนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาในระดับที่แต่ละสาขาวิชากําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
1.2 มีความประพฤติดี
1.3 มีสัญชาติไทย
1.4 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่นเมือ่ เป็นนักศึกษา
1.5 สุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่ไม่มีโรคตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546)
2. สาขาวิชาที่เปิดรับ/ระยะเวลาที่ศึกษา/จํานวนที่รับ/คุณสมบัติเฉพาะ
คณะ

หลักสูตร

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีบัณฑิต

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จํานวน
ที่รับ

นิติศาสตร์

4 ปี

50

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 ปี

20

ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

4 ปี

30

ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

2 ปี

30

สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ

วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

4 ปี
(เทียบโอน)

30

การจัดการ

4 ปี

40

การจัดการ

4 ปี
(เทียบโอน)

40

4 ปี

30

การเป็นผู้ประกอบการ

คุณสมบัตเิ ฉพาะ

ปวส.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
ปวส.
(ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา)
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
ปวส. หรือเทียบเท่า
สาขาตรงหรือเทียบเท่าทาง
บริหารธุรกิจ
ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
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หมายเหตุ :
1. หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครต่าํ กว่า 20 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
รวมทั้งไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัคร 200 บาทคืนไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
2. * ผู้สมัครเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะต้องศึกษาประกาศเรื่องใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา หรือติดต่อสอบถามได้ทสี่ าขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หรือ โทร. 035-245888

3. กําหนดการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมทั้งชําระเงิน
ค่า ธรรมเนี ยมการสมัคร 200 บาท ที่ง านการเงิน และบั ญชี (Download ประกาศรั บสมัครและใบสมั ครได้ ที่
www.aru.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 035-241196)
4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ่าย
จํานวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.3 สําเนาผลการเรียน
จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
4.4 สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
4.5 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ใช้เฉพาะผู้สมัครที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น)
4.6 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
4.7 สําเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
4.8 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับขนาด A4 พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ (หากตรวจสอบภายหลัง
พบว่าปลอมแปลงเอกสาร หรือยังไม่สําเร็จการศึกษา หรือให้ข้อมูลเท็จในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัคร
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย)
5. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
6. รายงานตัวเป็นนักศึกษา และอบรมการลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์ (เวลา 08.30-15.00 น.)
7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 317)
8. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
วันที่ 6 สิงหาคม 2560
วันที่ 19 สิงหาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

