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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา และการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที ่4 (Direct Admission) 
ผ่านระบบออนไลน์ 

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

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 327 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่  4 (Direct Admission) ลงวันที่  8                 
มิถุนายน 2564 นั้น ประกอบกับประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(Coronavirus Diseases 2019: COVID 19) และประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการส าหรับ            
การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 
 เนื่องจากประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการระบาดใหม่ไปหลายพ้ืนที่
ของประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
เพ่ือให้การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 
(Direct Admission) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ. 2547   มาตรา 27 และมาตรา 31 จึงให้ผูผ่้านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ด าเนินการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา และการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. การรายงานตัวและยืนยนัสทิธิ์เป็นนักศึกษา 
   1.1 ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเข้าไปกรอก
รายละเอียดประวัติส่วนตัวในระบบของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
        1) ด าเนินการกรอกข้อมลูรายงานตัวทีเ่ว็บไซต์                             
                          http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index ในหัวข้อ 
กรอกขอ้มูล/พิมพ์ใบรายงานตัว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการบันทึกข้อมูล  
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        2) ด าเนินการพิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เพ่ือใช้ในการช าระเงินค่ายืนยัน
สิทธิ์ทีธ่นาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  
        3) ด าเนินการอัพโหลดใบเสร็จรับเงินที่ช าระผ่านธนาคาร ในหัวข้อ พิมพ์ใบช าระค่ายืนยัน
สิทธิ์/แนบใบเสร็จรับเงิน 
        4) ด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา (รายละเอียดตามข้อ 3) 
  1.2 การช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้น าใบแจ้งช าระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาไปช าระเงินได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ***จ านวนเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 224 ลงวันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ***  
 ข้อ 2. การช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 
 2 .1  เมื่ อ ผู้ ผ่ า น ก า ร คั ด เลื อ ก ก ร อ ก ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว ใน เว็ บ ไซ ต์  เว็ บ ไซ ต์                          
http://e-uni6 .aru.ac.th:8 0 8 1 / e-admission/admission.htm?mode=index  เ ส ร็ จ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว            
ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบแจ้งช าระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เพื่อใช้ในการช าระเงิน            
ค่ายืนยันสิทธิ์ทีธ่นาคารไทยพาณิชย์ทกุสาขา   
 2.2 การแบ่งงวดช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปี  
การศึกษา 2564 รอบที่ 4 (Direct Admission)  แบ่งเป็น 2 งวด โดยใหช้ าระที่ธนาคารไทยพาณิชยทุ์กสาขา ดังนี้ 

 

งวดที่ วัน เดือน ปี จ านวนเงินที่ต้องช าระค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 

1 9-10 มิถุนายน 2564 1. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นเงิน   2,350 บาท   
2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน จ านวน 1,800 บาท    
รวมเป็นเงิน 4,150 บาท 

2   6-16 กันยายน 2564 ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน 
จ านวนเงินเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 224 ลงวันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ 

 

 ข้อ 3. เม่ือช าระเงินงวดที่  1 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพิมพ์                
ใบรายงานตัวนักศึกษาในระบบรับสมัครนักศึกษา โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS หรือบริการขนส่งเอกชน
โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดี
พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 และวงเล็บ
มุมซองจดหมาย “รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 (Direct Admission)”  และจัดส่งเอกสารได้
ตั้งแต่วันที่ 9-10 มิถุนายน 2564  ดังนี้ 
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  3.1 ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา สามารถพิมพ์ข้อมูลในระบบรับสมัครนักศึกษา และติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป และลงชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
  3.2 ส าเนาใบเสร็จรบัเงินที่ช าระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
  3.3 ส าเนาผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  3.4 ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน  1 ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  3.5 ส าเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  3.6 ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้าม)ี  จ านวน  2 ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  ข้อ 4. การช าระเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เมื่อด าเนินการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้น า
ใบเสร็จรับเงินที่ช าระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ฉบับจริง งวดที่ 1 และงวดที่ 2 มาติดต่อด้วยตนเองที่กลุ่มงาน
การเงินและบัญชี อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันเวลาราชการ 
 ข้อ 5. ในกรณีที่มีความประสงค์จะช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ตามประกาศนี้ เต็มจ านวน ให้มา
ติดต่อช าระเงินได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564  

  

 ทั้ งนี้  หากผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ เป็นนักศึกษา             
ภายในเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

 
         ประกาศ  ณ  วันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2564     

 

      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                       รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


