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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การแบ่งงวดชำระเงินคา่ยืนยนัสิทธิ์เปน็นักศึกษา ภาคปกติ ระดบัปริญญาตร ี

ประจำปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 
-------------------------------------------- 

 

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ            
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู ้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ              
ระดับปริญญาตรี ประจำปกีารศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)  ตามประกาศที่ 188 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 นั้น  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ที่ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา   
หลายเดือน ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาในการระบาดครั้งนี้เป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อเป็น           
การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งงวดชำระเงิน        
ค่ายืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)  
 ข้อ 2  ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) และรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2563  เท่านั้น 

ข้อ 3  การแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 
2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)  แบ่งเป็น 4 งวด โดยให้ชำระท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ดังนี้ 

 
งวดท่ี วันเวลาท่ีกำหนด จำนวนเงินท่ีต้องชำระ หมายเหต ุ

1  27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 
2563 

        2,350 บาท  ชำระเท่ากันทุกคณะและสาขาวิชา 

2  3 -14 สิงหาคม 2563   ค่ากิจกรรมนักศึกษา 
1 .ค ณ ะ ค รุ ศ าส ต ร์ ทุ ก
สาขาวิชา ชำระเงินจำนวน 
2,000 บาท 
2.คณะมนุษย์ศาตร์ฯ คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ และคณะ
วิทยาการฯ   ทุกสาขาวิชา 
ชำระเงิน จำนวน 1,800 
บาท    

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 366 ลง
วันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เรื่อง การยืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ 

3 15 - 25 กันยายน 2563  ค่าบำรุงการศึกษาเหมา
จ่าย 50%  

ให้นักศึกษาทุกคณะทุกสาขาวิชาจ่าย
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย จำนวน 
50 %  ของค่าบำรุงการศึกษาเหมา
จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่  
3 66  เรื่ อ ง  ก าร ยื น ยั น สิ ท ธ์ิ เป็ น
นักศึกษาภาคปกติ 
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งวดท่ี วันเวลาท่ีกำหนด จำนวนเงินท่ีต้องชำระ หมายเหต ุ
4 16 – 27 พฤศจิกายน 2563 ค่าบำรุงการศึกษาเหมา

จ่าย 50%  
ให้นักศึกษาทุกคณะทุกสาขาวิชาจ่าย
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย จำนวน 
50 % ที่เหลือ ของค่าบำรุงการศึกษา
เหมาจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
ที่  366 เรื่ อ งการยืนยันสิท ธ์ิ เป็ น
นักศึกษาภาคปกติ 

 
ข้อ 4  เมื่อชำระเงินงวดท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจัดส่งเอกสาร

ประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้ 
    4.1 สำเนาใบเสร็จที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา/เอกสารสำเนา
เปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 

โดยสามารถจัดส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง  
    1) อัพโหลดเอกสารที่เว็บไซต์ 
                         http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history โดยให้ถ่าย
เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา, สำเนาใบเสร็จที่ชำระเงินจากธนาคาร     
ไทยพาณิชย์  ให้อยู่ในหน้ากระดาษ A4  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

              2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่ าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 13000 ทางไปรษณีย์ไทย (EMS หรือลงทะเบียน หรือบริการขนส่งเอกชน) และวงเล็บมุมซอง
จดหมาย “รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบท่ี 2 โควตา” ภายในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563  

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

  

 ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่รายงานตัว และชำระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 
         ประกาศ   ณ  วันที่  20  เมษายน พ.ศ. 2563    
    

                                                                                   
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ตัวอย่างเอกสารการอัพโหลดหลักฐานท่ีใช้ประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษาและการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ ์
ในเว็บไซต์ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history 

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การแบ่งงวดชำระเงินคา่ยืนยนัสิทธิ์เปน็นักศึกษา ภาคปกติ ระดบัปริญญาตร ี

ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) 
------------------------- 

 
1. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษามีบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา หลักฐานการเปลี่ยน                  
ช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) และใบเสร็จท่ีชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (งวดท่ี 1)  ให้ดำเนินการถ่าย
เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา ให้อยู่ในหน้ากระดาษ A4  ดังนี้ 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 

 

บัตรประจำตัวประชาชน 
บิดา 

 

บัตรประจำตัวประชาชน 
มารดา 

 

 

สำเนาใบเสร็จที่ชำระเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

 

 

หลักฐานเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
ของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 

(ถ้ามี) 
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2. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษามีบัตรประจำตัวประชาชนบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง สามารถใช้
บัตรประจำตัวประชาชนบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
(ถ้ามี) และใบเสร็จท่ีชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (งวดท่ี 1)  ให้ดำเนินการถ่ายเอกสารบัตร
ประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา ให้อยู่ในหน้ากระดาษ A4  ดังนี้ 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

บัตรประจำตัวประชาชน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 

 

บัตรประจำตัวประชาชน 
บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

 

สำเนาใบเสร็จที่ชำระเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

 

 

หลักฐานเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล  
ของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 

(ถ้ามี) 
 


