รูปถ'าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร,-อาทิตย,) ประจําภาคเรียนที่ 3 ป1การศึกษา 2557
รับสมัครตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ, 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................)......................................................................................................วันเกิด.................................................................
เลขที่บัตรประชาชน

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

บ#านเลขที่......................................หมู'...................ตําบล....................................................................อําเภอ...................................................................
จังหวัด..................................................................................... โทรศัพท-บ#าน/มือถือ.....................................................................................................

** ใหทําเครื่องหมาย

หนาชองสาขาวิชาที่ตองการสมัครเรียน (เลือกไดเพียงสาขาวิชาเดียว)

คณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร,
เลือก

รหัส

สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี
เลือก

รหัส

สาขาวิชา

2206 รัฐประศาสนศาสตร- 4 ป4
2224 การปกครองท#องถิ่น 4 ป4

3206 วิทยาการคอมพิวเตอร- 4 ป4
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ป4

2228 นิติศาสตร- 4 ป4

3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต'อเนื่อง) กลุ'มการจัดการอุตสาหกรรม 2 ป4
3314 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต'อเนื่อง) กลุ'มไฟฟ=าอุตสาหกรรม 2 ป4

คณะวิทยาการจัดการ
เลือก

รหัส

สาขาวิชา

4214 บัญชี 4 ป4

3315 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต'อเนื่อง) กลุ'มคอมพิวเตอร-เพื่อการออกแบบ 2 ป4
3319 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ'มวิศวกรรมอุตสาหการ) 4 ป4 (เทียบโอน)
3321 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมไฟฟ=าและระบบอัตโนมัติ) 4 ป4 (เทียบโอน)

4230 การจัดการ 4 ป4
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย- 4 ป4
4234 คอมพิวเตอร-ธุรกิจ 4 ป4

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. สําหรับเจาหนาที่กองบริการการศึกษา

4335 การจัดการ 4 ป4 (เทียบโอน)

ใบสมัคร (ติดรูปถ'าย 1 รูป)

สําเนาทะเบียนบ#าน 1 ฉบับ

4338 คอมพิวเตอร-ธุรกิจ 4 ป4 (เทียบโอน)

สําเนาผลการเรียน 1 ฉบับ

สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

ตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐานเรียบรอยแลว.........................ลงชื่อผูตรวจสอบ
* ข#าพเจ#าขอรับรองว'าข#อความทั้งหมดนี้เปFนความจริงทุกประการ
หากข#อความใดไม'เปFนความจริง ข#าพเจ#ายินยอมให#มหาวิทยาลัย
ตัดสิทธิ์การเข#าเปFนนักศึกษา

ลงชื่อ .......................................................................... ผู#สมัคร
วันที่................./.........................../..................
(ชําระค'าสมัคร 200 บาท พร#อมรูปถ'าย ที่งานการเงินและบัญชี)

รหัสรับสมัคร........................................................
ลงชื่อ........................................................................ ผู#ออกรหัสประจําตัว
วันที่..........................................................
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร#-อาทิตย#) ประจําภาคเรียนที่ 3 ป*การศึกษา 2557
---------------------------------------มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ประสงคจะรับสมั ครคัด เลือกบุคคลเพื่อเป&นนัก ศึกษา
ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 3 ป.การศึกษา 2557 ด1วยวิธีรับตรง ในระหว3างวันที่
28 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 มีรายละเอียดต3อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู5สมัคร ดังนี้
1.1 มีความประพฤติดี
1.2 มีสัญชาติไทย หรือตามที่สาขากําหนดในหลักสูตร
1.3 สุขภาพแข็งแรงเป&นผู1ที่ไม3มีโรคตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2546)
2. สาขาวิชาที่เป8ดรับ/คุณสมบัติเฉพาะ
คณะ

หลักสูตร

ระยะเวลา
ที่ศึกษา

จํานวน
ที่รับ

4 ป.

50

ม.ปลาย หรือเทียบเท3า

4 ป.

40

ม.ปลาย หรือเทียบเท3า

4 ป.

50

ม.ปลาย หรือเทียบเท3า

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 ป.

15

วิทยาการคอมพิวเตอร

4 ป.

30

ม.ปลาย หรือเทียบเท3า

2 ป.

50

ปวส.สาขาตรงหรือสัมพันธ

2 ป.

25

ปวส.สาขาไฟฟJา,อิเล็กทรอนิกส

2 ป.

25

4 ป. (เทียบโอน)

25

ปวส. สาขาตรงหรือสัมพันธ

4 ป. (เทียบโอน)

25

ปวส.สาขาไฟฟJา,อิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มนุษยศาสตร
การปกครองท1องถิ่น
และสังคมศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต3อเนื่อง)
กลุ3มการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต3อเนื่อง)
กลุ3มไฟฟJาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต3อเนื่อง)
กลุ3มคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(กลุ3มวิศวกรรมอุตสาหการ)
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(กลุ3มวิศวกรรมไฟฟJาและระบบอัตโนมัติฯ)

คุณสมบัตเิ ฉพาะ

ม.ปลาย สายวิทย-คณิต หรือ
ปวส. สาขาตรงหรือสัมพันธ

ปวส.สาขาไฟฟJา,อิเล็กทรอนิกส,
ช3างคอมพิวเตอร

-2คณะ

หลักสูตร

ระยะเวลา

จํานวน

ที่ศึกษา

ที่รับ

การบัญชี

4 ป.

30

ม.ปลาย หรือเทียบเท3า

การบริหารทรัพยากรมนุษย

4 ป.

30

ม.ปลาย หรือเทียบเท3า

4 ป.
4 ป.
(เทียบโอน)
4 ป.

40

ม.ปลาย หรือเทียบเท3า

40

ปวส. หรือเทียบเท3า สาขาตรง
หรือเทียบเท3าทางบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

บัญชีบัณฑิต

การจัดการ
วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

คุณสมบัตเิ ฉพาะ

30

ม.ปลาย หรือเทียบเท3า
4 ป.
ปวส. และหรือเทียบเท3า
คอมพิวเตอรธุรกิจ
30
(เทียบโอน)
ในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หมายเหตุ : หากจํานวนผู5สมัครไม<เป=นไปตามแผนการรับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม<เป8ดการเรียนการสอน
หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งไม<สามารถขอเงินค<าสมัคร 200 บาทคืนไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3. กําหนดการรับสมัคร
สมัครด1วยตนเองที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต<วันที่ 28 กุมภาพันธ#
2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ทุกวัน ยกเว5นวันหยุดนักขัตฤกษ# (สามารถ Download ใบสมัคร
ได1ทาง website ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต www.aru.ac.th.)
4. เอกสารที่ใช5ในการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 รูปถ3าย
จํานวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว ถ3ายไว1ไม3เกิน 6 เดือน
4.3 สําเนาผลการเรียน
จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาทะเบียนบ1าน
จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4.6 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ1ามี) จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับขนาด A4 พร1อมลงนามรับรองสําเนาถูกต1องทุกฉบับ (หากตรวจสอบภายหลัง
พบว3าปลอมแปลงเอกสาร หรือให1ข1อมูลเท็จในการสมัคร มหาวิทยาลัยจะดําเนินคดีตามกฎหมาย)
5. ประกาศผลการคัดเลือกเป=นนักศึกษา
วันที่ 18 เมษายน 2558
6. รายงานตัวเป=นนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม<
วันที่ 19 เมษายน 2558
7. เป8ดภาคเรียน
วันที่ 25 เมษายน 2558
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

(ผู1ช3วยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภู3สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

