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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
-------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่มี
ลายเซ็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกากับเท่านั้น
ให้ ผู้ ที่มีร ายชื่อดังกล่ าวมารายงานตัว และยืนยันสิ ทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 08.30–11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมหลักฐานและเอกสารดังนี้
1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ (รับจากเจ้าหน้าที่)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
3. สาเนาผลการเรียนที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 2 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๔. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๕. สาเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา
อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๖. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๗. สาเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน 2 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๘. ค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561 (รายละเอียด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 215 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็น
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2561)
ผู้ที่มารายงานตัวจะต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ใน Website : www.tcas.cupt.net ในช่วงระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัย
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่มีรายชื่อสารอง คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ที่มีรายชื่อสารองภายหลังหากตัวจริงสละสิทธิ์ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อสารองติดตามดูประกาศ
ของมหาวิทยาลัยในเว็บไซต์ www.aru.ac.th ในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อสารอง คณะครุศาสตร์
มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็น นักศึกษาในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ กองบริการ
การศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561
-------------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาของนักศึกษาใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา จึ งกาหนดให้ นั กศึกษาใหม่ดาเนินการเพื่อ ยืนยันสิ ทธิ์เป็นนัก ศึกษาภาคปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศดังนี้
ข้อ 1 บรรดา กฎ คาสั่ ง ประกาศ หรือวิ ธีปฏิบัติ อื่นใดที่ไ ม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ หรือขั ดแย้งกั บ
ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา” หมายความว่า การขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“เงินค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาเพื่อ
ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา
ข้ อ 4 มหาวิ ท ยาลั ย น าเงิ น ค่ า ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ป็ น เงิ น ฝากส าหรั บ เป็ น เงิ น ค่ า ขึ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม่
เงิน บ ารุ งการศึกษาแบบเหมาจ่ า ย และเงิ นค่าประกัน ของเสี ยหาย ในภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย สาหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาแล้วสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือมีความ
ประสงค์จ ะย้ายไปศึกษาต่อที่ส ถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้ โดยให้โอนเงิน
เข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาให้ขึ้นทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาที่กองบริการ
การศึกษาพร้อมทั้งชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ในอัตราตามท้ายประกาศ
(2) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาแล้ว เข้ามารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
ตามรายวิชาที่กาหนด มหาวิทยาลั ยจะน าเงิ นค่ายื นยันสิ ทธิ์การเป็นนั กศึกษาเป็นค่ าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าประกันของเสียหาย
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

