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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพเิศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563   

(รับสมัครภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 
------------------------------------- 

   

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา                 
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2563  ในระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2564  ถึง              
วันที่  21 พฤษภาคม 2564  นั้น  เนื่องจากบางสาขาวิชาที่ มีผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
จึงประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ ) ประจำภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2563  
โดยมหาวิทยาลัยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน  จำนวน 7 สาขาวิชา ดังนี้ (รายชื่อแนบ
ท้ายประกาศ) 

1.  สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  4  ปี     
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี    
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  4 ปี    
5. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี  
6. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี เทียบโอน   
7. สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 2 ปี  (ต่อเนื่อง)   
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น 

หากมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ผู้สมัคร
ไม่ต้องสมัครเรียนใหม่ ทั้งนี้หากสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ กองบริการการศึกษา
จะโทรศัพทติ์ดต่อกับผู้สมัครเพ่ือให้ยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคล 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาทีม่หาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ  โดยผู้สมัครสามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ที่กองบริการการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196              
เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม  2564   
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ ณ วันที ่ 24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
                                            

                                                   
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ-นามสกุล
1 263120011 นายทรงวุฒิ  ป้อมลอย
2 263120016 นางสาวปิยดา  โอ เกรด้ี
3 263120073 นายชาญชัย  อิสสระ
4 263120077 นางสาวกฤตยา  สุทธิประภา
5 263120079 นายพัชรินทร์  ม่วงหวาน
6 263120082 นายนิวัฒน์  สุขเจริญ
7 2631200029 จ.ท.วศิน  แจ่มทิม
8 2631200030 นางสาวเกษราภรณ์  ดวงดี
9 2631200032 นางสาวมลฤดี  แก้วสุข
10 2631200041 นางสาวภาวรินทร์  บุญแตง
11 2631200063 นางสาวอริสา  อินถาวร
12 2631200065 นายกิตติศักด์ิ  ทานธรรม
13 2631200072 นางสาวสุนิตา  เลิศวัชชะ
14 2631200084 นายธนพล  ศรีผดุง

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน (รอรับสมัครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564)

2. ส าหรับผู้สมัครท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนเป็นสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 3

ปีการศึกษา 2563 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชาน้ันๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชาได้ท่ีกองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196

เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์  4 ปี

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ-นามสกุล
1 263120050 นางสาวหทัยชนก  ศรีไพบูล
2 263120076 นายวีรพันธ์  ค าอ้วน
3 263120085 นางสาวรฐนนท์  สถาพรไชย
4 2631200022 นายกฤชกร  สีมันตา
5 2631200024 นางสาวอุทุมพร  ธ.น.ดี
6 2631200059 สิบเอกประนัฐกานต์   แจ่มใส
7 2631200064 นายนที  นาชัยนาค
8 2631200071 สิบตรีสหรัฐ  ศรีไชย
9 2631200083 ร.ต.อ.มงคล  เสือเพ็ชร์
10 2631200087 นายเจษฎา  ผดุงลาภ
11 2631200088 นายสัตยา  ไกรทอง
12 2631200095 นายประสิทธ์ิ  ลีพาวัน

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน (รอรับสมัครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564)

2. ส าหรับผู้สมัครท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนเป็นสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 3

ปีการศึกษา 2563 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชาน้ันๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชาได้ท่ีกองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196

เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  4 ปี

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ-นามสกุล
1 263120099 นางสาววรากรณ์  แสนอุตส่าห์
2 2631200005 นางสาวกมลวรรณ  ภิรมย์เมือง
3 2631200066 นายพิชากร  พันธ์ุชัยศรี
4 2631200074 นางสาวรสสุคลธ์  สิงห์ทอง

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน (รอรับสมัครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564)

2. ส าหรับผู้สมัครท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนเป็นสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 3

ปีการศึกษา 2563 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชาน้ันๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชาได้ท่ีกองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196

เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ-นามสกุล
1 263120034 นายวงศกร  ปัดส าราญ
2 2631200007 นายอัมรอล  หมะแดง
3 2631200080 นายฤชากร  รักอาชีพ

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน (รอรับสมัครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564)

2. ส าหรับผู้สมัครท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนเป็นสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 3

ปีการศึกษา 2563 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชาน้ันๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชาได้ท่ีกองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196

เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  4 ปี

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ-นามสกุล
1 263120003 นายสุทธิพงษ์  แซ่เต๋ิน
2 2631200048 นายพิทวัส  เศรษฐะ
3 2631200053 นายธนากร  รักวิโรจน์สุข

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน (รอรับสมัครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564)

2. ส าหรับผู้สมัครท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนเป็นสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 3

ปีการศึกษา 2563 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชาน้ันๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชาได้ท่ีกองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196

เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเน่ือง 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ-นามสกุล
1 263120058 นายนัฐภูมิ  โปรดปราน
2 2631200012 นาย สุโรจณ์  สุขศิริ
3 2631200013 นายจตุรพรชัย  อุทุมพร
4 2631200020 นายอดิเรก  กันท้วม
5 2631200023 นายทรงพล  จาดคล้าย
6 2631200038 นายวิโรจน์  น่ิมนวล
7 2631200042 นายไตรภพ  เกษเกษม
8 2631200043 นายเจตน์ณรงค์  เช้้ือโตเติม
9 2631200060 นายเจษฎา  ชุบขุนทด
10 2631200093 นายวันชัย  รักกลาง
11 2631200096 นายชัยวัฒน์  โอสถทอง
12 2631200100 นายกฤษณะ  พัวศิริมิตร

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน (รอรับสมัครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564)

2. ส าหรับผู้สมัครท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนเป็นสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 3

ปีการศึกษา 2563 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชาน้ันๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชาได้ท่ีกองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196

เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  4 ปีเทียบโอน

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ช่ือ-นามสกุล
1 2631200045 นายธีระวัตร์  คิดนาชัย
2 2631200046 นายนพดล  กองเพชร
3 2631200057 นายณัฐดนัย  สุขนิยม

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะข้ึนบัญชีรายช่ือผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน (รอรับสมัครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564)

2. ส าหรับผู้สมัครท่ีประสงค์จะขอเปล่ียนเป็นสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 3

ปีการศึกษา 2563 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของแต่ละสาขาวิชาน้ันๆ โดยผู้สมัครสามารถแจ้ง

ความประสงค์ขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชาได้ท่ีกองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196

เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564


