
หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

ค.บ. 4 ปี คณิตศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี คคศ 101

ค.บ. 4 ปี วิทยาศาสตร์  รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน คคศ 115

ค.บ. 4 ปี สังคมศึกษา รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ปิยะ  มีอนันต์ คคศ 110

ค.บ. 4 ปี การศึกษาปฐมวัย รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ คคศ 111

ค.บ. 4 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล คคศ 112

ค.บ. 4 ปี พลศึกษา รุ่น 2563 หมู่ 1 ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ คคศ 113

ค.บ. 4 ปี การสอนภาษาไทย รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาวรุ่งทิวา  สุภานันท์ คคศ 114

ค.บ. 4 ปี การสอนภาษาอังกฤษ รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาวนฤมล  ตันติชาติ คคศ 103

ค.บ. 4 ปี การประถมศึกษา รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาวจิราภรณ์  มีสง่า 605

ค.บ. 4 ปี การศึกษาพิเศษ รุ่น 2563 หมู่ 1 ดร.ก่ิงสร  เกาะประเสริฐ 606

หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

บช.บ. 4 ปี การบัญชี รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.เพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ 41104

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2563 หมู่ 1 นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ 41113

บธ.บ. 4 ปี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 2563 หมู่ 1 นางมณฑิรา  ชุมวรานนท์ 41103

บธ.บ. 4 ปี การตลาด รุ่น 2563 หมู่ 1 นางเสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์ 41101

บธ.บ. 4 ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาวสวิตา  อยู่สุขขี 41106

บธ.บ. 4 ปี การจัดการโลจิสติกส์ รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสุฑามาศ  ย้ิมวัฒนา 41108

ศศ.บ. 4 ปี การท่องเท่ียว รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์ 41107

ศ.บ. 4 ปี เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ภัทราพร  จันตะนี 41111

บธ.บ. 4 ปี การจัดการธุรกิจโรงแรม รุ่น 2563 หมู่ 1 นายกวินภพ  สายเพ็ชร์ 41112

บธ.บ. 4 ปี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รุ่น 2563 หมู่ 1 ดร.กิติมา  ทามาลี 41114

บธ.บ. 4 ปี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รุ่น 2563 หมู่ 2 นางสาวนฤมล  ญาณสมบัติ 41115

ประกาศห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 

ส าหรับนักศึกษาใหม่  ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์  วันท่ี  4  สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-09.30 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี  5 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-09.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     วันท่ี  5 สิงหาคม 2563    เวลา 13.00-14.00 น.

คณะวิทยาการจัดการ   วันท่ี   4 สิงหาคม  2563   เวลา 13.00-14.00 น.

ดูรายละเอียดห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาดังตาราง

คณะครุศาสตร์  วันท่ี  4  สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-09.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ   วันท่ี   4 สิงหาคม  2563   เวลา 13.00-14.00 น.



หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

ศศ.บ.4 ปี ภาษาอังกฤษ รุ่น 2563 หมู่ 1 นางพรเพ็ญ  ไพศาลศุภนิมิต 43001

รป.บ.4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 2563หมู่ 1 ผศ.มูนีเราะฮ์  ยีด า 31020

รป.บ.4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 2 ดร.ปฐมบุตร  แก้วสมนึก 31021

ศศ.บ.4 ปี ภาษาไทย รุ่น 2563 หมู่ 1 นายสุวัฒชัย  คชเพต 43002

ศศ.บ.4 ปี ภาษาญ่ีปุ่น รุ่น 2563 หมู่ 1 นายศุภฤกษ์  แก้วศรีงาม 43008

รป.บ.4 ปี การปกครองท้องถ่ิน รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ 43009

นศ.บ 4 ปี นิเทศศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.เด่นเดือน  เลิศทยากุล ไชยยะ 43010

ผศ.ปกาศิต  เจิมรอด

นายพินิจ  ศรีสวัสด์ิ

ศศ.บ.4 ปี ประวัติศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ศุภกาณฑ์  นานรัมย์ 43011

ดร.ณรงค์  คุ้มมะณี

นางวิชชุลดา  ตันประเสริฐ

ศป.บ. 4 ปี ดนตรีสากล รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ทรงพล  คชเสนี 43016

ค.บ. 4 ปี การสอนภาษาจีน รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาวปิยธิดา สังสีแก้ว 43017

ศศ.บ.4 ปี การพัฒนาชุมชนและสังคม รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ดร.สุธี  โกสิทธ์ิ 43018

ศป.บ. 4 ปี ประยุกต์ศิลป์ รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาววัชรีวรรณ  หิรัญพลาวัสถ์ 43104

ศศ.บ.4 ปี สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา รุ่น 2563 หมู่ 1 นายฟารุก  ขันราม 43106

ค.บ. 4 ปี ดนตรีศึกษา รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด 43111

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันท่ี  5 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30-09.30 น.

น.บ.4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 1 43107

ศป.บ. 4 ปี ศิลปะการแสดง รุ่น 2563 หมู่ 1 43012



หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

วท.บ.4 ปี เกษตรศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 1 ดร.ยุพาภรณ์  วิริยะนานนท์ 31012

วท.บ.4 ปี เคมี รุ่น 2563 หมู่ 1 นายจุติธรณ์  เลาหพรชัยพันธ์ 31013

วท.บ.4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 2563หมู่ 1 นางสาวกันยาลักษณ์  โพธ์ิดง 31015

วท.บ.4 ปี คณิตศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.จุฑามาศ  บรรณสาร 31016

วท.บ.4 ปี เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.อธิบ  โพทอง 31017

วท.บ.4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาวสุภาวิณี  แสนทวีสุข 31018

วท.บ.4 ปี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่น 2563 หมู่ 1 นายพชฏ  นรสิงห์ 624

วศ.บ.4 ปี วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ดร.พิเชฐ  ศรีสังข์งาม 605

วศ.บ.4 ปี (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.คมศักด์ิ  หาดขุนทด 606

วท.บ.4 ปี จุลชีววิทยา รุ่น 2563 หมู่ 1 ผศ.ชุติมา  แก้วกระจาย 625

วท.บ.4 ปี คหกรรมศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 1 นางนันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์ 31021

วท.บ.4 ปี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาวอัณธิกา  เสง่ียมใจ 626

วท.บ.4 ปี เทคโนโลยีการผลิตพืช รุ่น 2563 หมู่ 1 ดร.ปรัชวนี  พิบ ารุง 722

วศ.บ. 4 ปี  วิศวกรรมการจัดการ รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ์ 723

วศ.บ. 4 ปี  (เทียบโอน) วิศวกรรมการจัดการ รุ่น 2563 หมู่ 1 นายเจริญ  จันทร์ทาโล 724

ส.บ.4 ปี สาธารณสุชศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 1 นายอูน  ตะสิงห์ 31020

ทล.บ.2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2563 หมู่ 1 นางสาวช่อเพชร  จ าปี 725

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     วันท่ี  5 สิงหาคม 2563    เวลา 13.00-14.00 น.



 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม)่ 

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ดูรายละเอียด วัน/เวลา/ห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษา/รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาได้ในวันท่ี 31 ก.ค. 63 
ท่ี http://www.aru.ac.th/academic.php) โดยกำหนดวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษาดังน้ี 
วันท่ี 4 ส.ค. 63 คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ 
วันท่ี 5 ส.ค. 63 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4-5 สิงหาคม 2563 

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เปิดภาคเรียน/เร่ิมเรียน 10 สิงหาคม 2563 
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบออนไลน์   
**นักศึกษาทุกคนต้องยืนยันรายวิชาตามแผนการเรียนตามวันที่กำหนด** 

6-8 สิงหาคม 2563 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 6 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น.) 

นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ) 
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์  

11-18 สิงหาคม 2563 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  
กรณีลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลนไ์ม่ทันต้อง ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียน 
เกินกำหนด(ล่าช้า)ได้ที่กองบรกิารการศึกษา     

19-25 สิงหาคม 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 21-25 สิงหาคม 2563 
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน  
ยื่นคำร้องได้ที่กองบริการการศึกษา 

10 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563 

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 นักศึกษาใหม่ที่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563  
(โดยชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว) ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี ้
                1. ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในระบบนักศึกษาที ่http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index 
                2. ให้นักศึกษานำใบแจ้งหนี้และใบสำคัญรับเงินที่ชำระค่าเทอมแล้วเมื่อตอนรายงานตัวนำมายื่นทีง่านการเงนิของมหาวิทยาลัยเพื่อ   
                รับใบสำคัญรับเงินตวัจริงและปรับข้อมูลการชำระเงินในระบบนักศึกษา 
กรณีที่ 2 นักศึกษาท่ีแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปรญิญาตรีประจำปกีารศึกษา 2563   
(โดยได้ชำระเงินในงวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,350 บาทเรียบร้อยแล้ว) ให้นักศึกษาดำเนินการชำระเงินตามงวดที่กำหนดดังต่อไปนี ้
                1. การชำระเงินในงวดที่ 2   ค่ากิจกรรมนักศึกษา  นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้คา่กิจกรรมได้ที่  
                    http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index และชำระเงินทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์
                ทุกสาขาและที่งานการเงินของมหาวิทยาลยั  โดยกำหนดชำระภายในวันที่  3-14 สิงหาคม 2563 
                2. การชำระเงินในงวดที่ 3   ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจา่ย 50%  นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย 50%    
                ได้ที ่http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพหรือ 
                ธนาคารไทยพาณิชยท์ุกสาขาและที่งานการเงินของมหาวิทยาลัย  โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 15-25 กันยายน 2563 
                3. การชำระเงินในงวดที่ 4   ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจา่ย 50%  นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย 50%    
                ได้ที ่http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพหรือ 
                ธนาคารไทยพาณิชยท์ุกสาขาและที่งานการเงินของมหาวิทยาลัย  โดยกำหนดชำระภายในวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 5-9 ตุลาคม 2563 
นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ) ยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 16-23 พฤศจิกายน 2563 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 14-18 ธันวาคม 2563 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์  16-26 ธันวาคม 2563 

  

http://www.aru.ac.th/academic.php
http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index
http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index


 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม)่ 

ตารางสัปดาห์ 

สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
 4-5 สิงหาคม 2563 พบอาจารย์ทีป่รึกษา 

1 10-14 สิงหาคม 2563* 
เปิดภาคเรียน : เร่ิมเรียน (หยุดวันท่ี 12 ส.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ) 
2 17-21 สิงหาคม 2563 เรียนปกติ  

 20 สิงหาคม 2563 งดการเรียนการสอน “กิจกรรมวันไหว้ครูและพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ”  
(งดการเรียนการสอนทุกชัน้ปี) 

3 24-28 สิงหาคม 2563 เรียนปกติ 
4 31 สิงหาคม-4 กันยายน 2563 เรียนปกติ   
5 7-11 กันยายน 2563 เรียนปกติ 
6 14-18 กันยายน 2563 เรียนปกติ 
7 21-25 กันยายน 2563 เรียนปกติ 
8 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2563 เรียนปกติ 
 5-9 ตุลาคม 2563 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 

9 12-16 ตุลาคม 2563* 
เรียนปกติ (หยุดวันท่ี 13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 
10 19-23 ตุลาคม 2563* เรียนปกติ (หยุดวันท่ี 23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช) 
11 26-30 ตุลาคม 2563 เรียนปกติ  
12 2-6 พฤศจิกายน 2563 เรียนปกติ 
13 9-13 พฤศจิกายน 2563 เรียนปกติ 
14 16-20 พฤศจิกายน 2563 เรียนปกติ 
15 23-27 พฤศจิกายน 2563 เรียนปกติ/วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 
16 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2563 เรียนปกติ/วันสุดท้ายของภาคเรียน 
 14-18 ธันวาคม 2563 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 
 16-26 ธันวาคม 2563 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์ 

หมายเหต ุ

1. วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งดการเรียนการสอนเนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม “วันไหว้ครูและพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ” และให้มี

การสอนชดเชย ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ในเวลา 13.00-16.30 น. (สำหรับตารางภาคเช้า) และวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ในเวลา 13.00-16.30 น. 

(สำหรับตารางภาคบ่าย) 

2. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2563 ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.aru.ac.th/isc/ 

3. กรณีที่สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน/สอนชดเชย 

4. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

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


ล ำดับ วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรม/สถำนท่ี กำรแต่งกำย
1 31 กรกฎาคม 2563 13.00 น. เป็นต้นไป ประกาศรหัสนักศึกษา (รวมทุกรอบ) และห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php  -

คณะครุศำสตร์

8.30-9.30 น.  - พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามประกาศห้องพบท่ีปรึกษาท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php

 - ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

และย่ืนส ำเนำผลกำรเรียน (ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 2 ฉบับ

 - รับซิมการ์ด (เฉพาะนักศึกษาใหม่ท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนรับซิมการ์ดในระบบ)

คณะวิทยำกำรจัดกำร

13.00-14.00 น.  - พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามประกาศห้องพบท่ีปรึกษาท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php

 - ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

และย่ืนส ำเนำผลกำรเรียน (ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 2 ฉบับ

 - รับซิมการ์ด (เฉพาะนักศึกษาใหม่ท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนรับซิมการ์ดในระบบ)

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

8.30-9.30 น.  - พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามประกาศห้องพบท่ีปรึกษาท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php

 - ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

และย่ืนส ำเนำผลกำรเรียน (ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 2 ฉบับ

 - รับซิมการ์ด (เฉพาะนักศึกษาใหม่ท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนรับซิมการ์ดในระบบ)

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

13.00-14.00 น.  - พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามประกาศห้องพบท่ีปรึกษาท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php

 - ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

และย่ืนส ำเนำผลกำรเรียน (ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 2 ฉบับ

 - รับซิมการ์ด (เฉพาะนักศึกษาใหม่ท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนรับซิมการ์ดในระบบ)

3 10 สิงหาคม 2563 08.30-16.30 น. นักศึกษาทุกช้ันปี เปิดภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 ชุดนักศึกษา
กองบริกำรกำรศึกษำ โทร 035-241196 (ข้อมูล ณ วันท่ี 9/7/2563)

 และ https://www.aru.ac.th/academic.php 

ก ำหนดกำรเปิดภำคเรียน

9.30-12.00 น.

14.00-16.00 น.

5 สิงหาคม 2563

หมำยเหตุ : ปฏิทินกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม นักศึกษำสำมำรถติดตำมข่ำวสำรได้ท่ี www.aru.ac.th 

*หมำยเหตุ นักศึกษำต้องแต่งกำยถูกระเบียบของมหำวิทยำลัย ไม่สวมเคร่ืองประดับ ไม่ท ำสีผม (นักศึกษำชำยไม่ไว้หนวดเครำ) ในวันถ่ำยรูปท ำบัตร

ปฏิทินกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำใหม่ ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

9.30-12.00 น.

14.00-16.00 น.

2

4 สิงหาคม 2563

ชุดนักศึกษา

กิจกรรมกำรถ่ำยรูปท ำบัตรนักศึกษำและพบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ (ส ำหรับนักศึกษำใหม่)


