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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย)์ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
-------------------------------------------- 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

(เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 
กันยายน 2564 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตรวจสอบหลักฐานและด าเนินการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มาตรา 27 และมาตรา 31            
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์)  ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
1. การรายงานตัวเป็นนักศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนที่ 1 

ปีการศกึษา 2564 กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาทีเ่ว็บไซต์  
    http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history  
ตั้งแต่วันที่ 16-17 กันยายน 2564 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบ

รายงานตัวเป็นนักศึกษาในระบบที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารประกอบการรายงานตัว เป็น
นักศึกษา ดังนี้ 

  1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ (รบัรองส าเนาถูกต้อง) 
  3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา-มารดา    จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  4. ส าเนาผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ขนาด A4  จ านวน  2 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  5. เอกสารส าเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  6. ส าเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)    จ านวน  1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการ 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) และ
วงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)” ภายในวันที ่16-17 กันยายน 2564 
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2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสแกน QR CODE เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารส าหรับนักศึกษาใหม่  
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

    2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ในวันที่  23 กันยายน 2564 ในไลน์กลุม่ สาขาวิชา             

นิติศาสตร์ 4 ปี  
4. ประกาศการพบอาจารยท์ี่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในวันที ่25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. 
5. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 กันยายน 2564 
 
ทั้งนี้ หากนักศึกษาไมร่ายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

             ประกาศ ณ วันที ่14 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

                                                                               
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี 



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(2228) สาขาวิชา นิติศาสตร์ 4 ปี

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-นำมสกุล

1 2641000014 นายอิสรา  อ่องย้ิม

2 2641000018 สิบต ารวจตรีพงศกร  ใจเท่ียง

3 2641000047 สิบต ารวจตรีณัฐวุฒิ  ลาดศิลา

4 264100035 นางสาวกัญจน์ชญา  ตะเภาทอง

5 264100036 นายณธกร  แก้วผลึก

6 2641000009 สิบต ารวจตรีหญิงทรรศ์พร  เอียดเพชร

7 2641000010 สิบต ารวจตรีปรีชา  ชูฤกษ์

8 2641000011 สิบต ารวจตรีธีรนัย  เผ่าจินดา

9 2641000016 สิบต ารวจตรีชัยธัช   มาพบ

10 2641000021 สิบต ารวจตรีวิวรรธน์  เล็กสุขศรี

11 2641000023 สิบต ารวจตรีอธิพัด  มีบุตรสม

12 2641000024 สิบต ารวจตรีณัฐพงค์  บ ารุงเช้ือ

13 2641000025 สิบต ารวจตรีปณิธาน  สุกพวงแก้ว

14 2641000026 ว่าท่ีร้อยตรีดุสิต  มีชนะ

15 2641000031 นายยศกร  ก่ิงหลักเมือง

16 2641000034 สิบต ารวจตรีธนันชัย  รัดอ้อ

17 2641000038 สิบต ารวจตรีเจริญทรัพย์  สมชัย

18 2641000039 สิบต ารวจตรีจิรายุ  มะโนรัตน์

19 2641000050 นางสาวปนิตา  พงษ์สุวรรณ

20 2641000052 สิบต ารวจตรีไพพิสิทธ์ิ  แสงแจ่ม

21 264100048 นายพิชญ์  ธนะปัด

22 264100051 นางสาวพรวรินทร์  ศรีทัพไทยก าธร

23 2641000027 นางสาวอัจฉราพรรณ  อินลวง

24 264100030 นายอาทร  มีสุธา

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ


