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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที ่4 การรับตรงร่วมกัน (Admission2) 
-------------------------------------------- 

 
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ            

ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื ่อง รายชื่อผู ้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ              
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 การรับตรงร่วมกัน (Admission2) ตามประกาศที่ 283 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2563 นั้น  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา   
หลายเดือน ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาในการระบาดครั้งนี้เป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน ดังนั้นเพ่ือเป็น           
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 4 การรับตรงร่วมกัน (Admission2) มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งงวดชำระเงิน         
ค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 การรับตรงร่วมกัน 
(Admission2) 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 การรับตรงร่วมกัน (Admission2) และรายงานตัว
เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น 

ข้อ 3  การแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบท่ี 4 การรับตรงร่วมกัน (Admission2) แบ่งเป็น 4 งวด โดยใหช้ำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ดังนี้ 

 

งวดที่ วันเวลาที่กำหนด จำนวนเงินที่ต้องชำระ หมายเหตุ 

1 12-17 มิถุนายน 2563         2,350 บาท  ชำระเท่ากันทุกคณะและสาขาวิชา 
 

2 3-14 สิงหาคม 2563 
 

ค่ากิจกรรมนักศึกษา 
จำนวน 1,800 บาท    

-รายการค่ากิจกรรมนักศึกษา 
ชำระเท่ากันทุกคณะและสาขาวิชา 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 224  
ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ  
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งวดที่ วันเวลาที่กำหนด จำนวนเงินที่ต้องชำระ หมายเหตุ 

3 15-25 กันยายน 2563 
 

ค่ าบ ำ รุ ง ก า รศึ ก ษ า
เหมาจ่าย 50%  

ให้นักศึกษาทุกคณะทุกสาขาวิชาจ่ายค่า
บำรุงการศึกษาเหมาจ่าย จำนวน 50% ของ
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 224 ลงวันที่ 30 เมษายน 
พ .ศ . 2563  เรื่ อ ง  การยื น ยั น สิ ท ธิ์ เป็ น
นักศึกษาภาคปกติ 

4 16-27 พฤศจิกายน 2563 ค่ าบ ำ รุ ง ก า รศึ ก ษ า
เหมาจ่าย 50%  

ให้นักศึกษาทุกคณะทุกสาขาวิชาจ่าย 
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย จำนวน 50%  
ที่เหลือ ของค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 224  
ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ 

 
ข้อ 4  เม่ือชำระเงินงวดที่  1 เรียบร้อยแล้ว ให้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจัดส่งเอกสาร

ประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้ 
    4.1 ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
    4.2 สำเนาใบเสร็จที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา/เอกสารสำเนา
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ 
                      4.4 ส่งเอกสารการรายงานตัวทางไปรษณีย์ (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) โดยจ่าหน้าซองถึง 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัว              
เป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 การรับตรงร่วมกัน (Admission2)” ตั้งแต่วันที่ 12-17 มิถุนายน 2563 

ข้อ 5 การชำระเงินและนำส่งเอกสารเพื่อยืนยันการชำระเงิน ตั้งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไปเมื่อดำเนินการ
ชำระเงินแต่ละงวดแล้ว ขอให้นำสำเนาใบเสร็จที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์มาติดต่อด้วยตนเองที่กลุ่มงาน
การเงินและบัญชี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันเวลาราชการ 

ข้อ 6 ในกรณีที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ตามประกาศนี้ เต็มจำนวน ให้มาติดต่อชำระเงิน
ได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่รายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด 

มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 
         ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563    
    

                                                                                   
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                         รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


