
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี  18  มกราคม 2563   เวลา 08.30-09.00 น.

หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2559 หมู่ 1 นายตราดุลย์  นรนิติผดุงการ 43001

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2559 หมู่ 2 นายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ 43009

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2559 หมู่ 3 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว 43107

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2560 หมู่ 1 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว 43107

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2560 หมู่ 2 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว 43107

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2561 หมู่ 1 นางสาวกาญจนา  สุขาบูรณ์ 43014

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2561 หมู่ 2 นางสาวกาญจนา  สุขาบูรณ์ 43014

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2562 หมู่ 1 นายพินิจ  ศรีสวัสด์ิ 43008

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2562 หมู่ 2 (นักศึกษาใหม่) นายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ 43009

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     วันท่ี  18  มกราคม 2563  เวลา 08.30-09.00 น.

หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

วท.บ. 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ ศว.102

วท.บ. 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 2561 หมู่ 2 ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ ศว.102

วศ.บ. 4 ปี วิศวกรรมการจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 นางสาวชะกาแก้ว  สุดสีชง ศว.103

วศ.บ. 4 ปี  (เทียบโอน) วิศวกรรมการจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 นายธีรพล  ทรัพย์บุญ ศว.105

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2560 หมู่ 1 ผศ.ดร.บุญล ้า  สุนทร 42003

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.สุรชัย  บุญเจริญ 42014

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 2 นายพงระภี  ศรีสวัสด์ิ 42115

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 3 ผศ.ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ 42114

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 4 นางสาวช่อเพชร  จ้าปี 42017

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2562 หมู่ 1 ดร.ปทิตตา  นาควงษ์ 42115

คณะวิทยาการจัดการ   วันท่ี  18  มกราคม 2563   เวลา 08.30-09.00 น.

หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2559 หมู่ 1(พบท่ีปรึกษา เวลา 13.00) นางสาวสุดารัตน์  เกลี ยงสอาด 41104

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2559 หมู่ 2(พบท่ีปรึกษา เวลา 13.00) นางสาวสุดารัตน์  เกลี ยงสอาด 41104

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 1 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ 41108

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 2 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ 41108

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ อินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 2 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ อินทนิล 1

ประกาศห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  ในวันเสาร์ท่ี 18 มกราคม 2563 



คณะวิทยาการจัดการ   วันท่ี  18  มกราคม 2563   เวลา 08.30-09.00 น.

หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2562 หมู่ 1(พบท่ีปรึกษา เวลา 13.00) นางสาวสุดารัตน์  เกลี ยงสอาด 41104

การจัดการ รุ่น 2562 หมู่ 2(นักศึกษาใหม่)

(พบท่ีปรึกษา เวลา 13.00)

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2559 หมู่ 2 นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ 43117

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 1 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ 41108

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 2 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ 41108

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ อินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 2 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ อินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2562 หมู่ 1 นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ 43117

บธ.บ. 4 ปี นางสาวสุดารัตน์  เกลี ยงสอาด 41104



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายช่ือนักศึกษาและรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562                           สาขาวิชา นิติศาสตร์ 4 ปี รุ่น 2562 หมู่ 2  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล
1 26222044 นายกฤษณุ หาวัตร
2 26222045 นายจตุวัฒน์ ผ่องใส
3 26222046 นายจักรพงศ์ ภาคธรรม
4 26222047 นายทิวพฤกษา ดวงผุยทอง
5 26222048 นายธัชพล นองสมุทร
6 26222049 นายพรพิพัฒน์ ศรภักดี
7 26222050 นายพัลลภ อุบลวัตร
8 26222051 นายภาสกร เกิดทรัพย์
9 26222052 นายวุฒิไกร จันทะแสง
10 26222053 นายสิทธิพงษ์ เท่ียงกระโทก
11 26222054 นายเกริกเกียรติ ศิริวานิช
12 26222055 นายกฤตลักษณ์ เกตนะ
13 26222056 นายกิตติชัย เลาะหะนะ
14 26222057 นายจักรกฤษณ์ ลอองเอก
15 26222058 นายชาญณรงค์ แตงอ่อน
16 26222059 นายธนวัฒน์ หนูแก้ว
17 26222060 นายนิรัติศัย ภาวงศ์
18 26222061 นางสาวพัชราภรณ์ ยอดส าโรง
19 26222062 นายพิสุทธ์ิ อินทร์ปาน
20 26222063 นายวาเลน สุวรรณพร
21 26222064 นายศศลักษณ์ อภิกรกุล
22 26222065 นายสิทธิพร สุขวรรณ

หมายเหตุ
1. นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษา ได้ในวันท่ี 18 มกราคม 2563 โดยสามารถ
เข้าใช้งานได้ท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php?euni  โดย Username = รหัสนักศึกษา 
Password = วัน/เดือน/ปีเกิด   (เช่น เกิดวันท่ี 29 มิ.ย. 2531 รหัสผ่านคือ 29062531)
2. การเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าใช้งานและวิธีใช้งาน
ได้ในคู่มือนักศึกษาในหน้า 464

QR Code ระบบบริการนักศึกษา



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายช่ือนักศึกษาและรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562                          สาขาวิชา การจัดการ 4 ปี รุ่น 2562 หมู่ 2            
คณะวิทยาการจัดการ อ.สุดารัตน์ เกล้ียงสอาด  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล
1 26242042 นางสาวกฤษณี กุศลเหลือ
2 26242043 นางสาวขนิษฐา มีสวรรค์
3 26242044 นางสาวฐิติรัตน์ เปรมปราชญ์ชยันต์
4 26242045 จ่าอากาศตรีธนวัฒน์ ชุบทอง
5 26242046 นายนพดล ทองละมูล
6 26242047 นายปณกรณ์ อินทรามะ
7 26242048 นางสาวรัตนมน จันทร์เจริญ
8 26242049 นางสาววีรญา บูรณะจารุ
9 26242050 นายศุภชัย หมดภัย
10 26242051 นายเอกรินทร์ สุขสงวน
11 26242052 นางสาวกมลลักษณ์ อุ่นวรรณธรรม
12 26242053 นายกิตติพร ไกรทัศน์
13 26242054 นางชุติมา สุขษา
14 26242055 นายณัฐดนัย มหานิยม
15 26242056 นายธรรมรงค์ ต๊ะวงค์รัตน์
16 26242057 นางสาวนันทิตา เกิดศรี
17 26242058 นางสาวมณีนุช ภู่เจริญ
18 26242059 นางสาววรินทร บ ารุงพืช
19 26242060 นางสาวศิรภัสษร ช่ืนชม
20 26242061 นางสาวสิริยากร น้อยมะเริง
21 26242062 นางสาวไอสุรี มีสมวิทย์

หมายเหตุ
1. นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษา ได้ในวันท่ี 18 มกราคม 2563 โดยสามารถ
เข้าใช้งานได้ท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php?euni  โดย Username = รหัสนักศึกษา 
Password = วัน/เดือน/ปีเกิด   (เช่น เกิดวันท่ี 29 มิ.ย. 2531 รหัสผ่านคือ 29062531)
2. การเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าใช้งานและวิธีใช้งาน
ได้ในคู่มือนักศึกษาในหน้า 464

QR Code ระบบบริการนักศึกษา


