
กิจกรรม
ประกาศแจ้งรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 (รอบ Quota)
ท่ี https://www.aru.ac.th/regis/ และ https://www.facebook.com/asd2018aru

เช่น ถ้าเกิดวันท่ี 1 มกราคม 2547  รหัสผ่านก็จะเป็น 01012547 ท้ังน้ีให้นักศึกษาใช้งาน
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome (สามารถเข้าใช้งานระบบได้ในวันท่ี 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.)

ให้นักศึกษา "พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียน"  ในระบบบริการนักศึกษา และช าระเงินค่าบ ารุง
การศึกษาแบบเหมาจ่าย (งวดท่ี 2) ผ่านช่องทาง ดังน้ี  ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา
เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Mobile Banking ด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด และท่ีงานการเงินของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ ให้นักศึกษาน าใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา (งวดท่ี 1 จ านวนเงิน 3,900 บาท) และค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย

(งวดท่ี 2) มาย่ืนท่ีงานการเงินเพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (ท้ังน้ีจะแจ้งวันให้ทราบอีกคร้ัง)

ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาใหม่  สถานท่ี : หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และย่ืนส าเนาผลการเรียน (ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 2 ฉบับ
   - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   > วันท่ี 30 พฤษภาคม 2566     เวลา  09.00-12.00 น.
   - คณะวิทยาการจัดการ                  > วันท่ี 30 พฤษภาคม 2566     เวลา  13.00-15.00 น.
   - คณะครุศาสตร์                             > วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566     เวลา  09.00-12.00 น.
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    > วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566     เวลา  13.00-15.00 น.
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา (ถูกระเบียบ) สีผมสุภาพ ไม่สวมเคร่ืองประดับ
นักศึกษาชายไม่ไว้หนวดเครา 

เปิดภาคเรียน

ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์

(ระบบบริการนักศึกษา)

ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ระบบบริการนักศึกษา) 

20-24 มีนาคม 2566
(เปิดระบบลงทะเบียนเรียน

ในวันท่ี 20 มีนาคม 66 เวลา 09.00 น.)

หมายเหตุ กรณีมีปัญหาการเข้าใช้งานหรือ

การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการ

นักศึกษาโปรดติดต่อท่ีเบอร์ 0-3524-1196

 หรือท่ี 06-1890-5607

ท่ี http://e-uni8.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index

ข้อมูล ส าหรับนักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 (รอบ Quota)
รายละเอียด วัน/เดือน/ปี

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ข้ันตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

(ระบบบริการนักศึกษา)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OaMUDNOigYs&feature=emb_title 

การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
(งวดท่ี 2)

27 มีนาคม - 9 เมษายน 2566

โดย ช่ือผู้ใช้งาน (Username) คือ รหัสนักศึกษา / รหัสผ่าน (Password) คือ วันเดือนปีเกิด

ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาและ

ส่งส าเนาผลการเรียน
30-31 พฤษภาคม 2566

เปิดภาคเรียน/เร่ิมเรียน (ตามก าหนดการในปฏิทินการศึกษา) 26 มิถุนายน 2566



เอกสาร

ปฏิทินการศึกษา 

ประกาศตารางเรียน ตารางสอน

คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2566

ระบบบริการนักศึกษา

ข้ันตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 

   เว็บไซต์กองบริการการศึกษา - งานทะเบียนประวัตินักศึกษา, ทุนโรงเรียนเครือข่าย
   E-mail /เบอร์โทรศัพท์ - ลงทะเบียนเรียน,ตารางเรียน ตารางสอน
   เพจกองบริการการศึกษา - ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา

   เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
   E-mail /เบอร์โทรศัพท์ - หอพักนักศึกษาหญิง (หอพักอู่ทอง)
   เพจกองพัฒนานักศึกษา - กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย

   เว็บไซต์คณะครุศาสตร์  - หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ
   E-mail /เบอร์โทรศัพท์ - กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ของคณะ
   เพจคณะครุศาสตร์

https://www.aru.ac.th/regis/?page=tabs&subpage=tab_home2&cid=100&ctid=101 
หมายเหตุ ปฏิทินการศึกษา,ประกาศตารางเรียน

 ตารางสอน,คู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2566 มหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลให้ทราบ

ประมาณต้นเดือน พฤษภาคม 2566        

 ผ่านทาง

1. https://www.aru.ac.th/regis/

2. https://www.facebook.com/

asd2018aru

https://www.aru.ac.th/regis/ 

https://www.aru.ac.th/regis/?page=intro&subpage=intro_manual 

ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2566 

: https://www.aru.ac.th/dsd/

http://e-uni8.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index 
หมายเหตุ ระบบบริการนักศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2566 

จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ในช่วงลงทะเบียน

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OaMUDNOigYs&feature=emb_title 

ช่องทางการติดต่อ
กองบริการการศึกษา สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ

: https://www.aru.ac.th/regis/ 
: regis@aru.ac.th   /0-3524-1196 /06-1890-5607
: https://www.facebook.com/asd2018aru 

กองพัฒนานักศึกษา สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ

: dsd@aru.ac.th   /0-3532-2080 และ 0-3527-6575
: https://www.facebook.com/dsd.aru

คณะครุศาสตร์                             สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ
: https://www.aru.ac.th/edu/
: edu@aru.ac.th  /0-3532-2084
: https://www.facebook.com/ARU.Education/



   เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   - หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ
   E-mail /เบอร์โทรศัพท์ - กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ของคณะ
   เพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

   เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     - หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ
   E-mail /เบอร์โทรศัพท์ - กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ของคณะ
   เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

   เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ         - หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ
   E-mail /เบอร์โทรศัพท์ - กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ของคณะ
   เพจคณะวิทยาการจัดการ       

เวลาท าการ

: https://www.facebook.com/HUSO.ARU.TH/

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ
: https://www.aru.ac.th/human/
: human@aru.ac.th  /035-245400, 035-276555 ต่อ 4523 , 4500

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ
: https://aru.ac.th/sci/
: science@aru.ac.th  /0-3524-5888
: https://www.facebook.com/ARUSci/

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 (ปิดท าการในวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คณะวิทยาการจัดการ                  สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ
: https://aru.ac.th/ms/
: ms@aru.ac.th  /0-3532-2085
: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057608853245


