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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565  

รอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผ่านระบบออนไลน์ 
-------------------------------------------- 

 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 596 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)              
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2564 นั้น ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(Coronavirus Diseases 2019: COVID 19) และประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการสำหรับ           
การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 
 เพ่ือให้การรับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2565  รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   จึงให้
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดำเนินการรายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. การรายงานตัวยืนยันสทิธิ์เป็นนักศึกษา 
           1.1 ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
กรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวในระบบของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
         1) กรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์                             
                          http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index ในหัวข้อ 
กรอกข้อมูล/พิมพ์ใบรายงานตัว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล  
        2) พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เพ่ือใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  
         3) อัพโหลดใบเสร็จรับเงินที่ชำระผ่านธนาคาร ในหัวข้อ พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์/แนบ
ใบเสร็จรับเงิน 
         4) จดัส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา (รายละเอียดตามข้อ 3) 
                    ข้อ 2. การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 
         2 .1  เมื่ อ ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกกรอกข้ อมู ลประวัติ ส่ วนตั ว ใน เว็บ ไซต์  http://e-
uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบันทึก
ข้อมลูและพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา              
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         2.2 การแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี  
การศึกษา 2565 รอบที่  1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) แบ่งเป็น 2 งวด โดยให้ชำระที่ธนาคาร                
ไทยพาณิชยทุ์กสาขา ดังนี้ 

 

งวดที่ วัน เดือน ปี จำนวนเงินที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา 

1 24-26 พฤศจิกายน 2564 1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน   2,100 บาท   
2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน จำนวน 1,800 บาท    
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท 

2   8-18 สิงหาคม 2565 ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน 
จำนวนเงินเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่  224 ลงวันที่  30 
เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ 

 

 ข้อ 3. เม่ือชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพิมพ์                
ใบรายงานตัวนักศึกษาในระบบรับสมัครนักศึกษา โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS หรือบริการขนส่งเอกชน
โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดี
พนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 และวงเล็บ
มุมซองจดหมาย “รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)” และ
จัดส่งเอกสารได้ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564  ดังนี้ 
          3.1 ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา สามารถพิมพ์ข้อมูลในระบบรับสมัครนักศึกษา และติดรูป
ถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
          3.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
          3.3 สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
          3.4 สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
          3.5 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  2 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
 

 ทั้ งนี้  หากผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ เป็นนักศึ กษา             
ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

 
         ประกาศ  ณ  วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
        

      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                       รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


