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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
(งวดที่ 2)  

-------------------------------------------- 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา
เหมาจ่ายต่อภาคเรียนในเดือนมกราคม 2566 นั้น  

เพ่ือให้การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียนส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ               
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 จึงประกาศให้นักศึกษาช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน ส าหรับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (งวดที่ 2)               
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน   
วัน เดือน ปี รายละเอียด  หมายเหตุ 

23 มกราคม 2566 ถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช าระ
เงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย งวดที่ 2 
 

ขั้นตอนการช าระเงิน  
1 . ให้ นั ก ศึ ก ษ า เข้ า เว็ บ ไซ ต์ ม ห าวิ ท ย าลั ย  http://e-
uni8.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index  โดย 
Login Username ร ะ บุ  (ร หั ส นั ก ศึ ก ษ า  1 6 6 XXXXX)  
Password ระบุ (วัน เดือน ปีเกิด) 
2. เลือกเมนู “พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียน”  และพิมพ์ 
ใบแจ้งหนี้ เพ่ือน าไปช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ต่อภาคเรียน ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ 
2. หลักสูตร
บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา          
การจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม ่
คณะวิทยาการ
จัดการ บริษัท 
CPALL ให้
ทุนการศึกษา 
70% เป็นเงิน 
14,000 บาท 

http://e-uni8.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
http://e-uni8.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
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วัน เดือน ปี รายละเอียด  หมายเหตุ 

23 มกราคม 2566 ถึ ง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 

 2.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ค่าธรรมเนียมรายการละ          
10 บาท 
 2.2 เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท 
 2.3 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ค่าธรรมเนียม
รายการละ 10 บาท 
 2.4 เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เงินสด ค่าธรรมเนียม 10 บาท หรือ
บัตรเครดิต ค่าบริการร้อยละ 1.25)  
 2.5 ช าระด้วยวิธีสแกนบาร์โค้ดได้ทุกธนาคาร โดยเลือก  
   1) เมนูจ่ายบิล   
 2) สแกนบาร์โค้ด  
 3) ระบุจ านวนเงิน  
 4) ตรวจสอบรายละเอียด  
 5) ยืนยัน 
 2.6 ช าระเงินที่งานการเงิน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-
16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. 

 

 

 2. ให้นักศึกษาน าใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ า                 
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) งวดที่ 1 และงวดที่ 2 มายื่นที่งานการเงิน            
เพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ตั้งแต่วันที ่10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

 

 

         ประกาศ  ณ  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 
        

          
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                       รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 






