
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2564

ล ำดบั รหสัประจ ำตวัผู้สอบ ช่ือ-นำมสกุล

1 1640200001 นางสาวเพ็ชรสายรุง้  ประไพเพ็ชร
2 1640200076 นางสาวกณัทชิา  ลิม้ประเสริฐ
3 1640200137 นางสาววาฤนี  มหากะวี
4 1640200224 นางสาวศศปิาณี  พิชิ
5 1640200277 นายณัฐวฒิุ  พนัธุศ์ริิ
6 1640200280 นางสาวพิมพร์ภทัร   โภชฌงค์
7 1640200284 นางสาวสวุนนัท ์ เรืองดี
8 1640200352 นายศภุวิชญ ์ สขุสหุรดั
9 1640200353 นางสาวนิเกต  ยศเชาวคณุ
10 1640200366 นายนพชยั  จิตไธสง
11 1640200377 นางสาวอรวรรณ  เทวา
12 1640200388 นางสาวเสาวลกัษณ ์ สบายฤทยั
13 1640200416 นางสาวศศธิร  ปัญจโภคศริิ
14 1640200431 นางสาวชิดชนก  ศรีสวรรค์
15 1640200441 นายชชัพล  อาจประสม
16 1640200443 นายเฉลมิชยั  แบะดอม
17 1640200452 นางสาวปิยพร  ทรพัยล์อ้ม
18 1640200454 นางสาวนภสัวรรณ  ป้ันทอง
19 1640300009 นางสาวนทัธวรรณ  ชมรุกข์
20 1640300017 นางสาวรุง่ไพลนิ  สะโสม
21 1640300035 นางสาวชลติา  ศรีค  า
22 1640300037 นายชยัยนั  จนัทรานสุรณ์
23 1640300054 นางสาวณัฐธยาน ์ จ  าแนกนิตย์
24 1640300072 นางสาวผกามาส  แสงทอง
25 1640300074 นางสาวณิชาวีร ์ มะนาวหวาน
26 1640300080 นายพิชิตชยั  สวุรรณวาสกิ
27 1640300081 นางสาวเสาวณีย ์ พนัธุเ์จริญ
28 1640300094 นางสาวอารียา  บานช่ืน
29 1640300095 นางสาวศศญิาดา  สทิธิ
30 1640300098 นางสาวสายธาร  ภาคธง
31 1640300123 นางสาวสรุภา  ออ่นศริิปภา
32 1640300152 นายณัฐพล  อรรถกวี
33 1640300173 นายวงศธร  เพ่ิมพลูทรพัย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์ สำขำวิชำ รัฐประศำสนศำสตร ์4 ปี



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2564

ล ำดบั รหสัประจ ำตวัผู้สอบ ช่ือ-นำมสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์ สำขำวิชำ รัฐประศำสนศำสตร ์4 ปี

34 1640300221 นางสาวศศพิิมพ ์ สกลุแกว้
35 1640300222 นางสาวสดุารตัน ์ จานสบิสี
36 1640300244 นางสาวกฤษดนีิ  พงษร์ส
37 1640300261 นายพชร  เพลดิฤทธ์ิ
38 1640300263 นายอคัรพล  แยม้ปราศรยั
39 1640300280 นางสาวธันยช์นก  สทีบัทมิ
40 1640300290 นางสาวดวงพร  พลูทองค า
41 1640300313 นางสาวศศพิร  ผดงุชยั
42 1640300318 นางสาวอมรรตัน ์ อรุณโชติ
43 1640300330 นางสาววนัวิสาข ์ ถนอมศรี
44 1640300367 นางสาวณัฐสภุา  ช  านาญผล
45 1640300386 นายจิระวิน  เกิดมนต์
46 1640300403 นางสาวอมลรตัน ์ วงศส์วรรค์

หมายเหตุ

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ TCAS เพ่ือใช้ส าหรับการยืนยันสิทธ์ิ

(Clearing House)  ได้ท่ี https://student.mytcas.com/ (ควรสมัครเข้าระบบ TCAS ก่อนวันยืนยันสิทธ์ิ)

(ยกเว้นผู้สมัครท่ีใช้วุฒิ ปวส. ในการสมัครเรียนไม่ต้องสมัครระบบ TCAS)

2. วันท่ี 1-5 พฤษภาคม 2564 ให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเข้าไปกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัว

ได้ท่ี http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/ และให้พิมพ์ใบรายงานตัวท่ีกรอกประวัติเรียบร้อยแล้ว

พร้อมเอกสารตามประกาศ โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  EMS  หรือบริการขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซองถึง

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 และวงเล็กมุมซอง

จดหมาย “รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติรอบท่ี 2 โควตา (Quota)”  ต้ังแต่วันท่ี 1-5 พฤษภาคม 2564 

3. วันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2564 ให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา เข้าไปยืนยันสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา

(Clearing House) ในระบบ TCAS  ได้ท่ี https://student.mytcas.com/


