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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย)์ 

ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------- 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 

ประจำภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2563  ในระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  นั้น 
บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547   
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์)  ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 2 สาขาวิชา (รายชื่อแนบท้ายประกาศ) 

1. การจัดการ 4 ปี  
2. การจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) 
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
1. การรายงานตัวเป็นนักศึกษาให้ดำเนินการ ดังนี้ 
    ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาทีเ่ว็บไซต์  
    http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history  
ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและ

พิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาในระบบที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารประกอบการรายงานตัว 
เป็นนักศึกษา ดังนี้ 

  1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ (รบัรองสำเนาถูกต้อง) 
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา    จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
  4. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ขนาด A4  จำนวน  2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
  5. เอกสารสำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)    จำนวน  1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
  6. สำเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)    จำนวน  1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการ 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) และ
วงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)” ภายในวันที ่25-27 พฤษภาคม 2564  
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2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสแกน QR CODE เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่  
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ในวันที่  29 พฤษภาคม 2564 ในไลน์กลุ่ม สาขาวิชา 
การจัดการ 4 ป/ี4 ปี (เทียบโอน)  

4. ประกาศการพบอาจารยท์ี่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  
5. เปิดภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 
 
ทั้งนี้ หากนักศึกษาไมร่ายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

             ประกาศ ณ วันที ่ 24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
   

                                     
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 

 

 
 

สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี/ 
4 ปี (เทียบโอน) 



ประจ ำภำคเรียนท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำ กำรจัดกำร 4 ปี, 4 ปีเทียบโอน
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวผู้สอบ ช่ือ-นำมสกุล

1 263120103 นายณัฐดนัย  มหานิยม
2 2631200004 นางสาวธัณญาพัศย์  สุขีสนธ์ิ (เทียบโอน)
3 2631200014 นางสาวชัชฎาภรณ์  น่ิมนวน
4 2631200017 นางสาวกมณนกร  เดินไพร (เทียบโอน)
5 2631200026 นางสาวปาริฉัตร  เงินแจ่ม
6 2631200037 นางสาวพลอยนับพัน  พรมมานอก
7 2631200040 นางสาวสิรินันท์  ประค าแก้ว
8 2631200044 นางสาวปริญญาภรณ์  จิตต์สวัสด์ิไทย
9 2631200047 นางสาวสมศรี  พงษ์ฉาย (เทียบโอน)
10 2631200051 นางสาวอาทิตยา  มงคลสาร (เทียบโอน)
11 2631200054 นางสาวสุรางคณา  ลาภประสพ
12 2631200055 นางสาวสุจิตรา  ร้อยกรอง (เทียบโอน)
13 2631200056 นายภิญญดา  ชุบขุนทด (เทียบโอน)
14 2631200061 นางสาวพรพรรณ  จินตนาวงษ์
15 2631200068 นายตรัย  จงกลนี
16 2631200078 นางสาวศรัญญา  ลึกวิลัย (เทียบโอน)
17 2631200086 นางสาวศลิษา  ปัทมสูตร (เทียบโอน)
18 2631200092 นางสาววรรณภา  ช่ืนอารมณ์
19 2631200094 จ่าอากาศเอกเกียรติศักด์ิ  รัตนสิงห์
20 2631200097 นางสาวกนกวรรณ  สีทอง (เทียบโอน)
21 2631200098 นางสาวสุชานาฎ  ชัยบูรณ์
22 2631200101 นางสาวกษมา  การประเสริฐ
23 2631200102 นางสาวชุติมา  มงคลวัย (เทียบโอน)

หมำยเหตุ
1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาท่ีเว็บไซต์ (ภายในวันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2564)
http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history
2. ให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจัดส่งเอกสารประกอบการรายงานตัว (ดูรายละเอียดตามประกาศ)
โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เลขท่ี  96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบล ประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน)  ภายในวันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2564)
3. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (ทุกคน)  สแกน QR CODE เข้ากลุ่มเพ่ือรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 3/2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำภำคพิเศษ (เสำร์-อำทิตย์) ระดับปริญญำตรี 


