
               มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
               สาขาวิชา นิติศาสตร์ 4 ปี รุ่น 2563 หมู่ 1  กศ.บป. ส-อา ป.ตรี 
               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล
1 26322001 นายกฤษฎา ค าภาบุตร
2 26322002 นายกิตติ เงินจันทร์
3 26322003 นายกิตติธัช สมชัย
4 26322004 นายกิตติพงษ์ บุญลือลัน
5 26322005 นายคณิศร์ บุญนาค
6 26322006 นายชญานนท์ หวังวีระ
7 26322007 นายชนพัฒน์ รู้ซ่ือ
8 26322008 นายทศพล การสังเวช
9 26322009 นางธันยพร สามารถ
10 26322010 นายธีระพัฒน์ นาคแดง
11 26322011 นางสาวนันทวดี จันทผล
12 26322012 นายนันทวัฒน์ ทองวีระกุล
13 26322013 นายนิติพร จรจรัญ
14 26322014 นายปิยะวัฒน์ นิโกรธาสุวรรณ์
15 26322015 นายภูวดล ทองอ่ิม
16 26322016 นายวงศกร เปรมวิชัย
17 26322017 นายวชิระ ถาวรสูตร
18 26322018 นายวรภพ ชัยวงค์
19 26322019 นายวิชัย รัตนมาลี
20 26322020 นายวิศวะ กิจสุวรรณ์
21 26322021 นายศิวกร ป้อมยุคล
22 26322022 นายอ าพล สีหะนันท์
23 26322023 นางสาวอินทุอร ยืนนาน
24 26322024 นายเจษฎากร ลือยศ
25 26322025 นายเดชาพล ค าภิโร
26 26322026 นายเอกสิทธ์ิ ดวงเนตร
27 26322027 นายแมนสรวง ศรีพรม

หมายเหตุ
1. นักศึกษาใหม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษาเพ่ือลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ในวันเสาร์ท่ี 12 ก.ย. 63
เข้าระบบได้ท่ี http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
2. ประกาศตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2563 ท่ี https://www.aru.ac.th/online-contents.php?mcon_id=12&id=1231

3. นักศึกษาใหม่สามารถดูข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนได้ท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php  หรือท่ีคู่มือนักศึกษา ในหน้า 453 
ท่ี https://www.aru.ac.th/online-contents.php?mcon_id=52&id=1180
4. นักศึกษาใหม่ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาและรับซิมการ์ดส าหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตในวันท่ี 12 ก.ย. 63 ท่ีกองบริการการศึกษา 
ได้ต้ังแต่เวลา 10.00-15.00 น.และช าระค่าคู่มือนักศึกษาจ านวน 200 บาทท่ีงานการเงินของมหาวิทยาลัย
5. นักศึกษาใหม่ ให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมบังคับ) ในวันเสาร์ท่ี 26 ก.ย. 63
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 8.30-12.00 น.



              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
              สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเน่ือง รุ่น 2563 หมู่ 1  กศ.บป. ส-อา ป.ตรี 
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ชนาธิป พรหมเพศ  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล
1 26333001 นายคฑาวุธ ดวงประทีป
2 26333002 นายณัฐดนัย ศรีใจ
3 26333003 นายทวิทย์ ลอยนอก
4 26333004 นายธนพงษ์ แสงอินทร์
5 26333005 นายธวัชชัย หาสนนท์
6 26333006 นายภากร แก่นแก้ว
7 26333007 นายวรวัตร์ บัญฑิโต
8 26333008 นายวรเวช ผะอบเหล็ก
9 26333009 นายส าเริง มารัตน์
10 26333010 นายสุรัช ทองหอม
11 26333011 นายวิทยา จันทร์แย้ม
12 26333012 นายรักพงษ์ คงเกียรติก้อง
13 26333013 นายสุรพัฒน์ บัวดอก
14 26333014 นายพิเชษฐ์ มีชูรส
15 26333015 นายปรัชญา สุภาผล
16 26333016 นายอนุรักษ์ กสิกรรม
17 26333017 นายกิตติศักด์ิ แก้วเป้ีย
18 26333018 นายรักษ์พันธ์ ไกรเพชร
19 26333019 นายจักรกฤษณ์ นครอินทร์
20 26333020 นายอัจฉริยะ ปัญญาไว
21 26333021 นายธนากร สอนคุณแก้ว

หมายเหตุ

1. นักศึกษาใหม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษาเพ่ือลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ในวันเสาร์ท่ี 12 ก.ย. 63

เข้าระบบได้ท่ี http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index

2. ประกาศตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2563 ท่ี https://www.aru.ac.th/online-contents.php?mcon_id=12&id=1231

3. นักศึกษาใหม่สามารถดูข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนได้ท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php  หรือท่ีคู่มือนักศึกษา ในหน้า 453 

ท่ี https://www.aru.ac.th/online-contents.php?mcon_id=52&id=1180

4. นักศึกษาใหม่ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาและรับซิมการ์ดส าหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตในวันท่ี 12 ก.ย. 63 ท่ีกองบริการการศึกษา 

ได้ต้ังแต่เวลา 10.00-15.00 น.และช าระค่าคู่มือนักศึกษาจ านวน 200 บาทท่ีงานการเงินของมหาวิทยาลัย

5. นักศึกษาใหม่ ให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมบังคับ) ในวันเสาร์ท่ี 26 ก.ย. 63

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 8.30-12.00 น.



                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                สาขาวิชา การจัดการ (การจัดการ) รุ่น 2563 หมู่ 1  กศ.บป. ส-อา ป.ตรี 
                คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สุดารัตน์ เกล้ียงสอาด  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล
1 26342001 นางสาวกานตินันท์ อุชุภาพ
2 26342002 นางสาวจรัญญา ตองอ่อน (เทียบโอน)
3 26342003 นางสาวจิตตินัน จิตต์สมพงษ์
4 26342004 นางสาวชนัญญา กมลแมน
5 26342005 นางสาวชนิดา ธนูบรรพ์ (เทียบโอน)
6 26342006 นางสาวชุติกาญจน์ แจ่มสุวรรณ
7 26342007 นางสาวณัฐกุล ทิมทอง
8 26342008 นายณัฐวัฒน์ เพชรมาลี (เทียบโอน)
9 26342009 นายณัฐสิทธ์ิ สังฆศิลา
10 26342010 นางสาวนภารัตน์ ไวยวิเชียร (เทียบโอน)
11 26342011 นางสาวนรินทิพย์ กีรติวัฒนานุศาสน์
12 26342012 นางสาวนิชาภา เจริญเดชอดุลย์
13 26342013 นางสาวนิศา พยุงแก้ว
14 26342014 นางสาวปฏิญญา หงษ์ดวง
15 26342015 นางสาวปรียา ผิวผ่อง
16 26342016 นายปิยวัฒน์ กิติกุล (เทียบโอน)
17 26342017 นายพันธกานต์ ป่ินประเสริฐ
18 26342018 นางสาวพิมพ์ชนก มุ่งมาตร์ (เทียบโอน)
19 26342019 นายพีรพล สัปปินันท์
20 26342020 นางสาวรัตติกาล ศรีกระดานพล
21 26342021 นางสาววชิราภรณ์ หอมระร่ืน
22 26342022 นายวัฒนชัย (เทียบโอน) พันทวี
23 26342023 นางสาวศิวพร สุขประเสริฐ
24 26342024 นางสาวิตรี จาวชัชวาลวงศ์
25 26342025 นางสาวสิรินาฏ บุญโย (เทียบโอน)
26 26342026 นางสาวสุชาวดี ภากาชาติ
27 26342027 นางสาวสุนี อายุเกษม
28 26342028 นางสาวสุพัตรา ทองทิพย์ (เทียบโอน)
29 26342029 นางสาวสุภาวดี หนูแสง (เทียบโอน)
30 26342030 นายอธิวัฒน์ วิจิตร์จ่ัน
31 26342031 นางอภิรมณ์ วงค์อุบล (เทียบโอน)
32 26342032 นางสาวอรทัย เมืองไชย (เทียบโอน)
33 26342033 นางสาวอุมาพร มีน้อย
34 26342034 นางสาวเปรมวดี เอนก
35 26342035 นายไววิทย์ หามนตรี (เทียบโอน)



                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                สาขาวิชา การจัดการ (การจัดการ) รุ่น 2563 หมู่ 1  กศ.บป. ส-อา ป.ตรี 
                คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สุดารัตน์ เกล้ียงสอาด  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล
36 26342036 นายจิรโชติ พลแก้ว
37 26342037 นายตะวัน จิตไธสง

หมายเหตุ

1. นักศึกษาใหม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษาเพ่ือลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ในวันเสาร์ท่ี 12 ก.ย. 63

เข้าระบบได้ท่ี http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index

2. ประกาศตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2563 ท่ี https://www.aru.ac.th/online-contents.php?mcon_id=12&id=1231

3. นักศึกษาใหม่สามารถดูข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนได้ท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php  หรือท่ีคู่มือนักศึกษา ในหน้า 453 

ท่ี https://www.aru.ac.th/online-contents.php?mcon_id=52&id=1180

4. นักศึกษาใหม่ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาและรับซิมการ์ดส าหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตในวันท่ี 12 ก.ย. 63 ท่ีกองบริการการศึกษา 

ได้ต้ังแต่เวลา 10.00-15.00 น.และช าระค่าคู่มือนักศึกษาจ านวน 200 บาทท่ีงานการเงินของมหาวิทยาลัย

5. นักศึกษาใหม่ ให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมบังคับ) ในวันเสาร์ท่ี 26 ก.ย. 63

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 8.30-12.00 น.


