
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 

ส าหรับนักศึกษาใหม่  

รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (งวดที่ 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  



 

ขั้นตอนการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 

รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (งวดที่ 2) 

 

1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ของนักศึกษา  

2. ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ระบบบริการนักศึกษา)  

3. เข้าระบบบริการนักศึกษา เพื่อยืนยันรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ และตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน  

ในวันที่ 23-27 มกราคม 2566 (ระบบจะเร่ิมเปิดใช้งานวันที่ 23 ม.ค. 66 เวลา 9.00 น.) 

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

4. ให้นักศึกษารอการอนุมัติการลงทะเบียนเรียน โดยกองบริการการศึกษาจะท าการอนุมัติการลงทะเบียนเรียน 

ใหนั้กศึกษาโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ เวลา 10.00 น., 12.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น. โดยจะเริ่มอนุมัติให้

ต้ังแต่วันท่ี 23-27 มกราคม 2566 

5. เมื่อได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ให้นักศึกษา “พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียน” ในระบบบริการนักศึกษา 

และช าระเงินผ่านช่องทางที่ก าหนด ได้ในวันที่ 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2566 

6. นักศึกษาน าใบเสร็จรับเงินงวดที่ 1 (3,900 บาท) และงวดที่ 2 (ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย) ติดต่อขอรับ

ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ที่งานการเงิน ของมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแตว่ันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

7. เปิดภาคเรียน 26 มิถุนายน 2566 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) 

 

 

หมายเหตุ 1. กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ หรือพบปัญหาในการใช้งานระบบหรือมีข้อสงสัย 

สามารถโทรติดต่อที่เบอร์ 0-3524-1196 หรือที่ 06-1890-5607 ในเวลาท าการ 

  2. กรณีนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

จากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU: แฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio) ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 23-27 มกราคม 2566 เท่านั้น  

และสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มส าหรับนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย  

 
          

        (สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่คุณสมฤดี สุขเภรี (พี่เต้) งานส่ือสารองค์กร โทร 08-5351-8248) 

 

 

 

 

****************** 

เข้ากลุ่มเฉพาะนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่ายเท่านั้น 
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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 







กิจกรรม
ประกาศแจ้งรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 (รอบ Portfolio)
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 23 มกราคม 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 ได้ต้ังแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาใหม่  สถานท่ี : หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
   - 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)

ข้ันตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

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

23-27 มกราคม 2566
(เปิดระบบลงทะเบียนเรียน

ในวันท่ี 23 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น.)

หมายเหตุ กรณีมีปัญหาการเข้าใช้งานหรือ

การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการ

นักศึกษาโปรดติดต่อท่ีเบอร์ 0-3524-1196

 หรือท่ี 06-1890-5607

รายละเอียด

ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ระบบบริการนักศึกษา) 

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

23 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดภาคเรียน/เร่ิมเรียน (ตามก าหนดการในปฏิทินการศึกษา) 26 มิถุนายน 2566

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

ข้อมูล ส าหรับนักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 (รอบ Portfolio)

ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา

วัน/เดือน/ปี

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 10 มกราคม 2566

30-31 พฤษภาคม 2566

การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
(งวดท่ี 2)



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

สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ
: https://www.aru.ac.th/edu/

: https://www.facebook.com/dsd.aru

สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ

สอบถามข้อมูลเก่ียวกับกองพัฒนานักศึกษา

คณะครุศาสตร์                             

: dsd@aru.ac.th   /0-3532-2080 และ 0-3527-6575

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

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

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

ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2566 
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.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OaMUDNOigYs&feature=emb_title 

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

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

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

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

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

ช่องทางการติดต่อ

หมายเหตุ ระบบบริการนักศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2566 

จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ในช่วงลงทะเบียน

กองบริการการศึกษา



   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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ

สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ

สอบถามข้อมูลเก่ียวกับ

: https://www.aru.ac.th/human/
: human@aru.ac.th  /035-245400, 035-276555 ต่อ 4523 , 4500
: https://www.facebook.com/HUSO.ARU.TH/

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057608853245
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 (ปิดท าการในวันหยุดนักขัตฤกษ์)

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

: https://aru.ac.th/ms/
: ms@aru.ac.th  /0-3532-2085

คณะวิทยาการจัดการ                  



ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

ขั้นตอนการเข้าระบบบริการนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์) 

1. นักศึกษาสามารถเข้าระบบบริการนักศึกษาได้ที่ https://www.aru.ac.th/regis/?page=euni  

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

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 สามารถเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษาได้   ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. 

วีดีโอแสดงวิธีการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=OaMUDNOigYs  

นักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ในวันที่ 23-27 มกราคม 2566 และช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย (งวดที่ 2 ) ในวันที่ 23 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกท่ี ระบบทะเบียนส ำหรับนักศึกษำ 

คลิก เลือก EU ไหนก็ได้  

https://www.aru.ac.th/regis/?page=euni
http://e-uni8.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
https://www.youtube.com/watch?v=OaMUDNOigYs


 

2. หน้าจอเข้าระบบบริการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษำกรอกข้อมูลกำรเข้ำสู่ระบบดังนี้ 

ชื่อผู้ใช้     คือ รหัสนักศึกษำ   

รหัสผ่ำน   คือ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ตัวอย่ำงเช่น เกิดวันที่ 29 มิถุนำยน 2531  ให้กรอกรหัสผ่ำน  29062531 

 



 

3. หน้าจอระบบบริการนักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

คลิกเลือกเมนู  ลงทะเบียนเรียน 



 

4. ตรวจสอบรายวิชาในหน้าระบบ ว่าครบถ้วนหรือไม่ แล้ว คลิก ยืนยันรายวิชาตารางเรียน  (ทั้งนี้ส าหรับปี 1 ยืนยันตามแผนการเรียนอย่างเดียวไม่มีเพิ่มถอนรายวิชา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

คลิก ยืนยันรายวิชาตารางเรียน 



 

5. คลิก ตกลง การท ารายการ 

 
 

 

 

 

 

 

คลิก ตกลง 



 

6. คลิก ยืนยันการลงทะเบียน 

 
 

 

 

 

 

 

คลิก ยืนยันการลงทะเบียน 



 

7. คลิก ตกลง การท ารายการ 

 
 

 

 

 

 

 

คลิก ตกลง 



 

8. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ แสดงว่า การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

 

 

 

 

 



 

9. เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียน ทุกครั้ง หลังจากที่ยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้ว  

**นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนออกจากระบบ**   

 
 

 

 

 

 
 



10. หลังลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ โดยคลิก เมนู พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียน ทั้งนี้จะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้

จะต้องได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากกองบริการการการศึกษา โดยกองบริการการศึกษาจะท าการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้  

เวลา 10.00 น., 12.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น.  โดยจะเริ่มอนุมัติให้ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2566  

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ หรือพบปัญหาในการใช้งานระบบ ให้โทรติดต่อที่เบอร์ 0-3524-1196 หรือที่ 06-1890-5607 ในเวลาท าการ 

 
 

 

************************** 
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                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 1 16615065 นางสาวกิตติมาพร วงศ์ค า

2 16615066 นางสาวซากียะห์   เด่นทอง
3 16615067 นางสาวญาณิศา มาอินทร์
4 16615068 นางสาวปิยะธิดา เวียงวัง
5 16615069 นางสาวปุณณฏา พลีบัตร
6 16615070 นางสาวพัชริดา เอ่ียมจันสอาด
7 16615071 นางสาวมณี แซ่ซ้ง*
8 16615072 นางสาววรัทยา คิดพินิจ
9 16615073 นายศรายุธ เกษมสานต์
10 16615074 นางสาวสุธิมา ค าค้อ
11 16615075 นางสาวอริสา วังสว่าง*
12 16615076 นางสาวเพ็ญนภา มะกง
13 16615077 นางสาวไอศวริยา เอกาชัย

รวม สาขาวิชาการประถมศึกษา 13
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 1 16615034 นางสาวธนาภา บ่ีสา

2 16615035 นางสาวนภัสนันท์ การสมเนตร์
3 16615036 นางสาวน ้าทิพย์ ขุมทอง
4 16615037 นางสาวปาริฉัตร เมืองช้าง
5 16615038 นางสาวพัชรลักษณ์ บุญส่ง
6 16615039 นางสาวยลรดี บุญประจ า
7 16615040 นางสาววิภาวรรณ ก าลังคล่ี*
8 16615041 นางสาวศศิวิมล รอดพ้นทุกข์*
9 16615042 นางสาวศศิวิมล  ทองใบ



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
10 16615043 นางสาวอุไรวรรณ  มีพลกิจ
11 16615044 นางสาวเนตรนภา เพ่ิมพูล
12 16615045 นางสาวเพลงพิณ พวงศรี

รวม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 12
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 1 16615033 นางสาวปริตา ศิริชัยตัน*

รวม สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 1
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ 1 16615057 นางสาวกนกวรรณ มีกมล*

2 16615058 นางสาวกัลยา สุกใส
3 16615059 นางสาวฐิติกานต์ โขสันเทียะ
4 16615060 นางสาวปวีณ์ธิมา ยินดีพิช
5 16615061 นางสาวศศิพร เพชรครุฑมณี*
6 16615062 นางสาวศิรประภา เอ่ียมย้ิม
7 16615063 นางสาวศิริภัทร สุขพัทธี
8 16615064 นายอิศรพงษ์ แจ้งอรุณ

รวม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 8
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย 1 16615078 นางสาวกัณฑ์ฑพัณณ์ ทรัพย์โภค

2 16615079 นางสาวจีรนันท์ เน่ืองบุญมา
3 16615080 นายชยณัฐ ศรศิลป์
4 16615081 นางสาวชิดชนก ภัทรวิธานกุล
5 16615082 นางสาวฐานิดา ผาสุกกุล*
6 16615083 นางสาวตรีเพชร  กรอบจินดา
7 16615084 นางสาวนวีญา บุญศรี
8 16615085 นางสาวนัฐยาภรณ์ มณีโรจน์



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
9 16615086 นายน าโชค ล้อมวงษ์*
10 16615087 นางสาวภัทราภรณ์  มงคลหมู่
11 16615088 นางสาวรพีภัทร ขาวผ่อง
12 16615089 นางสาวลักคณา สุขวรรณ
13 16615090 นายศิวพร กิจวิชัย
14 16615091 นายศิวากร ศุขเกษม
15 16615092 นางสาวสร้อยทอง ชมโฉม
16 16615093 นางสาวสุพิชญา รักค า
17 16615094 นางสาวอริศรา หามนตรี

รวม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 17
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 1 16615001 นางสาวกัญญาพัชร ศิริมงคล

2 16615002 นางสาวจันทร์จรัส ต้ังม่ันคง*
3 16615003 นายณัฐนนท์ ทวีทรัพย์
4 16615004 นางสาวธันยาภรณ์ อ่อนคล้าย*
5 16615005 นางสาวปิยฉัตร บุญเฉลิม
6 16615006 นางสาวพรชนก จันทร์เหลือง
7 16615007 นางสาวมลธิชา เรืองสุกใส
8 16615008 นางสาวรัชนีกร กล่ินคง
9 16615009 นางสาววันสวรรค์ ค านวน
10 16615010 นายวัศพล แสงทอง*
11 16615011 นายศราวุฒิ รัมมะยาน
12 16615012 นายอากีฟ กาดีโรจน์

รวม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 16615013 นางสาวณัฐณิชา ในคนี

2 16615014 นายณัฐพล วาสนา*
3 16615015 นายณัฐพล แก้วบัวดี
4 16615016 นายธนดล เมฆย้อย
5 16615017 นายธีรภัทร ภู่ประเสริฐ
6 16615018 นางสาวสุชัญญา พวงมณี

รวม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 6
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 1 16615046 นาย คุณานนท์  จงจิตร

2 16615047 นายจิระเดช แก้วดวงงาม
3 16615048 นายชวรัตน์ ต้ังพิทักษ์สกุล
4 16615049 นายทรงกลด ส าราญถ่ิน
5 16615050 นายธนภัทร ธาระ
6 16615051 นายพรชัย อยู่พุ่มพฤกษ์
7 16615052 นางสาวพัชราภา คงคาวัตร
8 16615053 นายภูเบศ บัวศรี
9 16615054 นางสาววริษา เมฆขจร
10 16615055 นางสาววาสนา น้ าใจดี
11 16615056 นายศรศักด์ิ อยู่ดี
12 16615095 นายชนะพล บุญหนัก*

รวม สาขาวิชาพลศึกษา 12
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 1 16615019 นางสาวณัชชา ทองอร่าม*

2 16615020 นายพงศกร โอภาสพินิจ
3 16615021 นางสาวพรพรรณ คงสอน*
4 16615022 นางสาวยมลพร รัตนเจริญ*

รวม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 4



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 1 16615023 นายธีรภัทร จันทร์วิลัย

2 16615024 นายนิรวิทย์ เนตรภักดี
3 16615025 นางสาวปนัดดา ดีพาชู
4 16615026 นางสาวพัชลักษณ์ กองวิธี
5 16615027 นางสาวภัทราวดี ฉัตรมงคล
6 16615028 นางสาวศศิธร ชูประสิทธ์ิ*
7 16615029 นางสาวสุภัสสร ศรีทองสุข
8 16615030 นายอัครเดช พิมพ์จันนา
9 16615031 นางสาวเตชินี มหาวงษ์*
10 16615032 นางสาวเมย์ญาวีย์ ก าลังไทย

รวม สาขาวิชาสังคมศึกษา 10



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน 1 16622071 นางสาวชนิตา รัตนประเสริฐ

2 16622072 นายทนงศักด์ิ พัดขุนทด*
3 16622073 นางสาวภริตพร คล่องแคล่ว*
4 16622074 นางสาวมนัสนันท์ พันธ์ุแตง*
5 16622075 นางสาวศรัณย์พร ถินสุวรรณ์
6 16622076 นางสาวศิรินทรา ชูวงษ์
7 16622077 นางสาวอารยา ปู่จันทร์

รวม สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 1 16622004 นายดวงสมพงษ์ นาคินทร์*

2 16622005 นายภูริทัต กลีบมาลัย
3 16622006 นายวิวัฒน์ ทรงไตรย์
4 16622007 นายอนุชา ม่ันทับ
5 16622008 นายอนุสรณ์ บ าเพิง
6 16622009 นายเวธน์วศิน อุทัยวงษ์*
7 16622010 นายไววิทย์ ชโลธร

รวม สาขาวิชาดนตรีศึกษา 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา 1 16622027 นางสาวกฤติมา จีนสอน

รวม สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา 1 16622028 นางสาวจุฬารัตน์  คล้ายบุรี

2 16622029 นางสาวทิพย์วารี สุทธแสง*
3 16622030 นางสาวปริยฉัตร สุขญาณกิจ
4 16622031 นางสาวไพลิน สิทธิผล*

รวม สาขาวิชาศิลปศึกษา 4



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ 1 16622100 นางสาวกนกพร  เหล่าสมบัติ

2 16622101 นางสาวกรรณิการ์ สายทองค า
3 16622102 นางสาวจิณัฐตา พลอามาตย์*
4 16622103 นางสาวจุฑาฬัสส์ เกษรพันธ์
5 16622104 นางสาวณัฐภัทร ชะนีระพันธ์
6 16622105 นางสาวธิติยา  ประดับศิลป์
7 16622106 นายธีรเมธ แสงศรี
8 16622107 นายนนทกร ภู่ประเสริฐ
9 16622108 นางสาวบุญปกรณ์ แก้วสกุล
10 16622109 นางสาวพิชชุดา สินธุวงศานนท์*
11 16622110 นายศรันย์ บัวศรี
12 16622111 นายอนุวัต ศรีจันทร์อินทร์
13 16622112 นางสาวเชาวลา  สิทธาจารย์
14 16622113 นางสาวเบญจวรรณ เทพทัย*

รวม สาขาวิชานิติศาสตร์ 14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 1 16622011 นายคิมหันต์ เล่ือนยศ

2 16622012 นางสาวจริยา ทองแฉล้ม
3 16622013 นางสาวญาดา ธาราชัย
4 16622014 นางสาวณพัฒน์ สุภากรณ์
5 16622015 นายณัฐวุฒิ โตสิงห์*
6 16622016 นางสาวณัตชนก พลพัฒน์*
7 16622017 นางสาวบุญนิดา สารี
8 16622018 นางสาวปภาวรินทร์ วรรณทอง



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
9 16622019 นางสาวปาริฉัตร  มงคลเกตุ
10 16622020 นายพงศธร รัดรอดกิจ
11 16622021 นางสาวมนัดดา กิจสินธ์ุ
12 16622022 นางสาววรรณารัตน์ เล็กหงษ์
13 16622023 นางสาวสุธิดา อินสุธา
14 16622024 นางสาวสุวิมล คุปต์ถวัลย์วงศ์
15 16622025 นางสาวเพ็ญนภา ขันธกูล
16 16622026 นายเมธี ตรีพัฒน์
17 16622140 นางสาวจินดารัตน์ สุขประเสริฐ

รวม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถ่ิน 1 16622051 นางสาวกอแฟก ทองเช้ือ

2 16622052 นางสาวณัฐธิดา ศิริพัฒนพงษ์*
3 16622053 นางสาวพรพรรณ  จิตรสุภาพ
4 16622054 นางสาววรรณชนก ร่ืนบุญ
5 16622055 นางสาวสิริกร  ปานสระพงษ์
6 16622056 นางสาวสุเมธินี ทรัพย์สวัสด์ิ*

รวม สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถ่ิน 6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 1 16622083 นายคัทลียา บุญพันธ์

2 16622084 นางสาวจิราพัชร คงร่ืนเริง
3 16622085 นางสาวณัฐณิชา หมอยาดี
4 16622086 นายณัฐวุฒิ โคบุตร
5 16622087 นางสาวปภัสรา สาธุรัตน์
6 16622088 นางสาวปรีณาพรรณ เยมอ



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
7 16622089 นายพงศกร จิตรสุระผล
8 16622090 นายภาณุวัฒน์ แสงแก้ว
9 16622091 นายรัชชานนท์ ธานีเจตน์
10 16622092 นายวีรพงศ์ ช้างจันทร์
11 16622093 นางสาวสายฝน  สนธิพงษ์*
12 16622094 นางสาวอนันญา ธารีรักษ์
13 16622095 นายอนุชิต การสมเพียร
14 16622096 นางสาวอาทิมา วงศ์ค าจันทร์
15 16622097 นางสาวเจียรนัย กองศรี
16 16622098 นางสาวเพ็ญนภา นาคเถ่ือน
17 16622099 นางสาวเพ็ญนภา เจริญไทย

รวม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสร้างสรรค์ 1 16622078 นายธีรเทพ โตสมบัติ

2 16622079 นายศิขรินทร์ ตาบประดับ
3 16622080 นายสารัตน์ กาญจนโชติ
4 16622081 นายสุริยา สุกสนอง
5 16622082 นางสาวเบญจพร กล่ันสกุล

รวม สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ 5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนและสังคม 1 16622114 นางสาวชัญญานุช สงวนศรี

2 16622115 นางสาวทิฆัมพร หวังผล
3 16622116 นางสาวธนพร สุขมนต์
4 16622117 นายธนาคาร ตันประสิทธ์ิวัฒน์
5 16622118 นายธีรพงษ์ สุภัคนันท์



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
6 16622119 นางสาวนันทัชพร ทะยอม
7 16622120 นายบริทัส เก่งกิจการ
8 16622121 นางสาวบุษยา ทองประสม
9 16622122 นางสาวพรนภา มาตราเงิน
10 16622123 นายพิณะศักด์ิ ยินดีรมย์
11 16622124 นางสาวรษิกา ส้มหวาน
12 16622125 นางสาววิไลวรรณ กันทัด
13 16622126 นางสาวสาวิตรี  เคียงมะโน
14 16622127 นางสาวสุจิตรา ไชยมงคล
15 16622128 นางสาวสุนิษา  กุลมา
16 16622129 นางสาวอริศรา ขุนปักษี
17 16622130 นายเขมินท์ อินไข่
18 16622139 นางสาวแพรวา การพงศศรี *

รวม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ 1 16622131 นางสาวกัญญาพร วงษ์สุนันท์

2 16622132 นางสาวคณุฒนา ดวงจันทร์
3 16622133 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณรักษ์
4 16622134 นายประสิทธิชัย คล้ายม่ิม
5 16622135 นางสาวปุญญรัตน์ สุภาเพียร
6 16622136 นายรัตตินิน ย้ิมสุข
7 16622137 นายวิสิทธ์ิ สัจจะไพบูลย์กิจ*
8 16622138 นางสาวอริศรา อินทร์สละ

รวม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 8



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญ่ีปุ่น 1 16622065 นางสาวกุลสตรี ทองค า

2 16622066 นางสาวขวัญณัฏฐา  บุญเกิด
3 16622067 นางสาวจุฑามาศ ปัตพี
4 16622068 นายธรณ์ธันย์  อิโนอุเอะ
5 16622069 นางสาวสายสัมพันธ์ จันทร์นอก
6 16622070 นายเซ้ง แซ่ม้า

รวม สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 1 16622032 นางสาวกัญญากรณ์ ไกรทองสุข

2 16622033 นายจาง แซ่ย่าง
3 16622034 นางสาวจุฑาทิพย์ ป่ินวิเศษ
4 16622035 นางสาวญาณาพร ไชยสลี
5 16622036 นายณัฐพงศ์ ภูหลวง
6 16622037 นางสาวณิชา รักค า
7 16622038 นางสาวธิดารัตน์  เปรมมณี
8 16622039 นางสาวนันธิตา โสภา
9 16622040 นายพงศธร การสมทรัพย์
10 16622041 นางสาวพรหมฉัตร ธรรมกิจ
11 16622042 นางสาวพัชรภา เนียมพึง
12 16622043 นางสาวพิมญาดา พาลี
13 16622044 นางสาวภัทรธิดา  ปานพุ่ม
14 16622045 นางสาวภาสินี จรเสถียร
15 16622046 นายภูริณัฐ มุ่งดี
16 16622047 นายวุฒิไกร อัศวเจริญโชติกูล



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
17 16622048 นายสิทธิชัย รัมมะบุตร
18 16622049 นายสุประวีณ์ หม่ืนงาม
19 16622050 นางสาวอติพร สกุลกสิกร

รวม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 1 16622057 นางสาวชนนิกานต์ กล้วยน้อย

2 16622058 นางสาวณัฏฐณิชชา สีท้าว
3 16622059 นางสาวพิมลลักษณ์ เอ่ียมอนันต์
4 16622060 นางสาววนิดา แก้วกลม
5 16622061 นางสาววันนา ฉันฉาย
6 16622062 นางสาวศิริกัญญา อ่ิมเกียรติ
7 16622063 นางสาวสุภาวดี กระแสวาศ
8 16622064 นางสาวเบ็ญจพร ร่ืนยศ

รวม สาขาวิชาภาษาไทย 8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 1 16622001 นางสาวกานต์ธิดา มากเลย์ *

2 16622002 นางสาวปาริตา ซอเซ็น
3 16622003 นางสาวมาริษา อิบรอเฮม

รวม สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 3
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                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 1 16642036 นางสาวณัฐณิชา สภาพโชติ

2 16642037 นางสาวณัฐนารี ฉิมพาลี
3 16642038 นางสาวนภัสวรรณ ศรีเกตุสุข
4 16642039 นางสาวนิภารัตน์ ชุ่มอารมณ์*
5 16642040 นางสาววิภาภร ทองทา
6 16642041 นางสาววิมลวรรณ โตฤทธ์ิ*
7 16642042 นางสาวสุกัญญา แก้วมา
8 16642043 นางสาวอินทิรา ชัยพฤกษ์

รวม สาขาวิชาการจัดการ 8
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 16642021 นางสาวกัญญาณี ไกรบุบผา

2 16642022 นางสาวจรีรัตน์ กลางโคกกรวด
3 16642023 นางสาวชณัฐฎา คามีศักด์ิ*
4 16642024 นางสาวชนิตา ขาวเอ่ียม
5 16642025 นางสาวฐนัดดา  กุลจิตติพิทยา
6 16642026 นางสาวภัทรานิษฐ์ กิจจานุกิจ
7 16642027 นางสาวภาวิตา นามทอง
8 16642028 นางสาวมนทกานติ นิยมทอง*
9 16642029 นางสาวรชิตา ชฎาจิตร
10 16642030 นางสาวลลิตา สุขเกษม
11 16642031 นางสาววรรษมล ภมรรัชตพงษ์
12 16642032 นายศุภฤกษ์ แก้วดี
13 16642033 นายอัษฎา ประสงค์เลิศ*
14 16642034 นางสาวเทวิกา จันทร์เพชร

รวม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 14
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                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) 1 16642013 นางสาวพิมพ์กานต์ พูลสวัสด์ิ

2 16642014 นางสาวพิยดา กล่ันเขตการณ์
3 16642015 นางสาวมุฑิตา ฤทธิญาติ
4 16642016 นางสาวระพีภัทร์ิ สุขรอด
5 16642017 นางสาวสุภาภรณ์ นาควารี
6 16642018 นางสาวอมลวรรณ ทอระดี
7 16642019 นางสาวแก้วตา สินสืบผลพันธ์ุ
8 16642020 นางสาวไพลิน ปาค า

รวม สาขาวิชาการตลาด (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) 8
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 1 16642006 นางสาววรภรณ์ ศรีศุภอรรถ

2 16642007 นางสาวศศิธร ล้ีเจริญ*
รวม สาขาวิชาการตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 2

คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 16642001 นางสาวภัทรวดี โพธ์ิพฤกษ์*
2 16642002 นางสาวมนัสชนก ชุมแสง

รวม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 16642003 นายณัฏฐภพ อุ่นน่ิม

2 16642004 นายมณฑล แก้วหิรัญ*
3 16642005 นายอิสรานุวัฒน์ ธนีภาพ*

รวม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3
คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต การบัญชี 1 16642008 นางสาวกัญญารัตน์ เสนาเงิน

2 16642009 นางสาวปิยนุช ดียา
3 16642010 นายพีรณัฐ มินิ
4 16642011 นางสาวลูกน้ า ภาคบุญ
5 16642012 นางสาวศิรภัสสร ประไวย์*

รวม สาขาวิชาการบัญชี 5
คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว 1 16642035 นางสาวณิชานันท์ เอ่ียมส าอาง*

รวม สาขาวิชาการท่องเท่ียว 1



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) 1 16632009 นางสาวกัญญารัตน์ เล่ห์ลักษ์

2 16632010 นายจักรพงษ์ ค าภา
3 16632011 นางสาวมัชฌิมี กูรีกัน
4 16632012 นางสาวศรัญญา หะยีฟุต

รวม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) 4
วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) 1 16632008 นางสาวพรรวษา บุญศิริ*

รวม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 16632018 นางสาวกนกพร ประเสริฐสังข์ *

2 16632019 นายธนะชัย เวียงวัง
3 16632020 นางสาวนวลนาง แย้มกระจ่าง*

รวม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 1 16632001 นางสาวณิชา วิฆเนศ

2 16632002 นางสาวปุณยาพร ประสิทธ์ิสม
3 16632003 นางสาวภาคินี มหิทธิการ
4 16632004 นายภูวนัย สาหร่ายพงษ์
5 16632005 นางสาวมณฑิสา เข่ือนหม่ัน
6 16632006 นางสาววันวิสาข์ ทองท้วม
7 16632007 นางสาวศศิธร นิธธิพร

รวม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา 1 16632013 นายทรงพล เกษรสุข

2 16632014 นางสาววรวรรณ ฤทธ์ิมาก*
3 16632015 นางสาวศรัณญา วิสุทธ์ิ
4 16632016 นางสาวสุจิตรา คงม่ัน*
5 16632017 นางสาวสุชาวดี ราชเสวี

รวม สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5
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                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 16632021 นายของขวัญ บุญทรง

2 16632022 นางสาวชาฎินี มีพร้อม
3 16632023 นายณัฐวุฒิ  กรัดจินดา
4 16632024 นางสาวนภัสสร บุตรทรัพย์*
5 16632025 นายสิทธิพร จ่ันนิลลา
6 16632026 นายอธิราช สุวรรณเป้ิน*
7 16632027 นายเศรษฐพงศ์ เพียรกิจกรรม

รวม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1 16632058 นางสาวเมธาวี สารีกิจ

รวม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 1 16632045 นางสาวณัฐชา คงสุวรรณ์

2 16632046 นางสาวนันทพัทธ์ เกิดสาสน์
รวม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 16632033 นายกัญญารัตน์ เอ่ียมแจ้ง
2 16632034 นางสาวกัลดารัตน์ อินนิภา*
3 16632035 นางสาวปรีญา ศรีเภา
4 16632036 นางสาวปาลินี บินฮะยีฮะซัน
5 16632037 นางสาวปิยดา ศรีเภา
6 16632038 นายพรพิพัฒน์ ทองชู
7 16632039 นางสาววิรตา  ศรีอนงค์
8 16632040 นางสาวสุพรรษา สาระสุข
9 16632041 นายอัครเดช โลโสดา
10 16632042 นางสาวเพชรลัดดา นัยรมณ์

รวม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 1 16632047 นายปัณณวัฒน์ เจริญผลิตผล*

2 16632048 นางสาววรชภา ถัดเกษม
รวม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2
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                    ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ส าหรับผู้ท่ีได้รายงานตัวในรอบท่ี 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 1 16632049 นางสาวกฤติมา สุกรีรักษ์

2 16632050 นายกันทรากร แซ่ย้า
3 16632051 นางสาวนันท์นภัส หมัดวานิช
4 16632052 นางสาวพรพรรษา พันธ์กุหลาบ
5 16632053 นางสาวมลทกานต์ ปรีวิเชียร
6 16632054 นางสาวยุวธิดา แก่นกุล

รวม สาขาวิชาเคมี 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 16632028 นายจิรวัฒน์ อธิพัชร์จิรกุล

2 16632029 นางสาวปรียาภรณ์ การะเกตุ
3 16632030 นางสาวพรนภา ลาภเสนา
4 16632031 นายภูมินทร์ พิมพ์สุวรรณ์*
5 16632032 นายสหรัฐ ขวัญยืน

รวม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ 1 16632043 นางสาวชุติมา   อาทร

2 16632044 นางสาวภัทรานิษฐ์ นิยมทอง
3 16632059 นายภานุพงษ์ ผาบจันดา

รวม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า 1 16632055 นายกฤศนภว์ ปัญญารัตน์

2 16632056 นางสาวธัญญารัตน์ มณีวงษ์
3 16632057 นายอนุชา บุญไชย

รวม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3


