ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2560
(สาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์)
-----------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 แล้วนั้น
ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประเภท
คัดเลือกทั่วไป รอบเพิ่มเติม (สาขาวิชาที่ไมสอบสัมภาษณ) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้
และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ รายงานตัวพร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสารที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา
08.30 – 11.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามข้อที่ 1 – 3 ดังนี้

n

ในวันรายงานตัว โปรดแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา

o

หลักฐานการรายงานตัวต้องครบถ้วน และรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกํากับในเอกสาร

ทุกฉบับ โดยนํามายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบรายงานตัว)
2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.) ฉบับสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
6) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จํานวน 3 ฉบับ (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)

2

p

ในวันรายงานตัว (วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560) จะต้องชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
รวมจํานวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตัว (บาท)
หลักสูตร

สาขาวิชา

(ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีบัณฑิต

16,650

วิทยาศาสตร์

16,650

วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

16,650

คหกรรมศาสตร์

16,650

คณิตศาสตร์ประยุกต์

16,650

เทคโนโลยีอุตสาหการ

16,650

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

16,650

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว

16,650
16,650

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

ทัศนศิลป์

16,650

ศิลปะการจัดการแสดง

16,650

นวัตกรรมการออกแบบ

16,650

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
รายงานตัววันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 11.00 น.
สถานที่รายงานตัว : อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

X

รับใบรายงานตัว และปฏิทินการศึกษา :

ณ จุดที่ 1 (ชั้นล่าง อาคารกิจการนักศึกษา) โดยปฏิบัติดังนี้
c เขียนใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กรอกรหัสประจําตัวผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง
(ชุดนักเรียน / นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
d จัดเรียงลําดับเอกสารให้ครบถ้วน และ “รับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับ”
ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบรายงานตัว)
2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.) ฉบับสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
6) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จํานวน 3 ฉบับ (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)

Y

ยื่นใบรายงานตัวพร้อมหลักฐานการรายงานตัว ให้กรรมการรับรายงานตัว
ตรวจสอบ และ “ลงชื่อรายงานตัว (ตามสาขาวิชา)” ณ จุดที่ 2 (อาคารหอประชุมใหญ่)

Z

ชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 (จํานวนเงิน : ตามสาขาวิชาที่เขารายงานตัว) ณ จุดที่ 3
(อาคารหอประชุมใหญ่)

[
\
]

ณ จุดที่ 4 (อาคารหอประชุมใหญ่)
จองหอพักนักศึกษา ณ จุดที่ 5 (อาคารหอประชุมใหญ่)
รับแบบฟอร์มคําร้องกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ณ จุดที่ 6 (อาคารหอประชุมใหญ่)
จองชุดกีฬา

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2560
ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 11.00 น.

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร" "ชื่อสาขาวิชา" และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัว)
ชื่อ - นามสกุล

รหัสผู้สมัคร

สาขาวิชาที่รายงานตัว

60420095

น.ส. กชกร

ทําเผือก

วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

60420073

น.ส. กชพรรณ

สิทธิรักษ์

คหกรรมศาสตร์

60420078

นาย กฤตกานต์

จรุงกลิ่น

นวัตกรรมการออกแบบ

60420001

น.ส. กันตาวีร์

นิลบดี

60420027

น.ส. กัลญารัตน์

ช่วยศรีนวล

วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

60420096

น.ส. กัลยาณี

ไชยณรงค์ศักดิ์

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

60420136

นาย เกรียงไกร

แนมจันทร์

60420140

นาย ไกรภพ

ยุพาภรณ์โสภา

60420048

นาย เขมนวัช

สว่างโสดา

เทคโนโลยีอาหาร

60420107

นาย จิรเดช

มุลิกะบุตร

นวัตกรรมการออกแบบ

60420127

นาย จิรายุ

เอ้งฉ้วน

60420022

นาย เจษฎา

ละไม

60420057

นาย เฉลิมพล

ถวิลการ

นวัตกรรมการออกแบบ

60420129

นาย เฉลิมพล

สม่าพงษ์

นวัตกรรมการออกแบบ

60420101

น.ส. ชมพูนุช

ทองตรีพันธ์

60420091

น.ส. ชริยา

หาญจิตร

60420068

นาย ชวกร

กัลยาณพงศ์

คหกรรมศาสตร์

60420093

นาย ไชยรัตน์

บุญยัฐษเถียร

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420074

นาย ณัฐพงศ์

พงศ์โภชน์

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

60420145

นาย ณัฐพล

สิงขรแก้ว

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

60420087

นาย ณัฐวุฒิ

ทองภักดี

นวัตกรรมการออกแบบ

คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์
นวัตกรรมการออกแบบ

คหกรรมศาสตร์
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

คหกรรมศาสตร์
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2560
ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 11.00 น.

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร" "ชื่อสาขาวิชา" และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัว)
ชื่อ - นามสกุล

รหัสผู้สมัคร

สาขาวิชาที่รายงานตัว

60420139

น.ส. ดลพร

มัชฌิมารัตน์

ศิลปะการจัดการแสดง

60420109

นาย ธนาธิป

รักสนิท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

60420130

นาย ธรรมฤทธิ์

พูลเสน

นวัตกรรมการออกแบบ

60420086

น.ส. ธัญชนก

ทองตัน

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420051

น.ส. ธันย์ชนก

เมฆซ้อน

นวัตกรรมการออกแบบ

60420117

นาย ธีรเดช

พรหมกุล

คณิตศาสตร์ประยุกต์

60420040

นาย ธีระยุทธ

เผือกผุด

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420090

น.ส. ธีราภรณ์

สีสมโภช

เทคโนโลยีอาหาร

60420015

นาย นพเก้า

ภูมดิ ี

นวัตกรรมการออกแบบ

60420138

นาย นฤเบทธ์

ประทีป ณ ถลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

60420065

น.ส. นฤมล

มาศโอสถ

นวัตกรรมการออกแบบ

60420044

น.ส. น้ําทิพย์

หนูเซ่ง

นวัตกรรมการออกแบบ

60420137

นาย บุญฤทธิ์

บุญเนตร

คหกรรมศาสตร์

60420072

นาย ปฏิพัทธ์

รัตนมณี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

60420043

นาย ปรเมษฐ์

ประดิษฐขวัญ

เทคโนโลยีอุตสาหการ

60420106

นาย ปัณณวัฒน์

ทิพลือชา

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

60420037

น.ส. ปิยนาฏ

เอ่งฉ้วน

คหกรรมศาสตร์

60420125

น.ส. ปุณยนุช

ทองสุข

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420018

น.ส. พรนลัท

ส่าเหล่ราษฎร์

60420084

น.ส. พันธนันท์

ชูแก้ว

60420005

น.ส. พิชญ์สินี

จั่นเอียบ

วิทยาศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
นวัตกรรมการออกแบบ

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2560
ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 11.00 น.

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร" "ชื่อสาขาวิชา" และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัว)
ชื่อ - นามสกุล

รหัสผู้สมัคร

สาขาวิชาที่รายงานตัว

60420112

น.ส. พิชยา

เชยชื่นจิตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

60420135

นาย พิสิฏฐ์

แสงแก้ว

วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

60420039

น.ส. แพรวพรรณ

จันทราช

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420110

น.ส. ฟารีดา

ด้วงสา

วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

60420115

น.ส. ภัทรา

ตันติรังสิมาพันธ์

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

60420144

นาย ภูวนาท

บุตรหมัน

นวัตกรรมการออกแบบ

60420088

น.ส. มาซีเตาะห์

หะยีนิมะ

วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม

60420029

น.ส. รัตนาวดี

พิกุลทอง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

60420092

นาย วัชรพงษ์

แก้วรัตนะ

คณิตศาสตร์ประยุกต์

60420064

น.ส. วาสนา

ประกอบกิจ

นวัตกรรมการออกแบบ

60420004

นาย วิจติ รศักดิ์

การะเกตุ

60420038

น.ส. วิชิตา

ดาราวรรณ

คณิตศาสตร์ประยุกต์

60420007

นาย วีรวุฒิ

อินแก้วศรี

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420082

นาย ศรายุทธ

จันทร์แจ่ม

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420003

นาย ศิรวิชญ์

หนูสงค์

60420054

นาย ศุภกันต์

ภักดีเจริญ

60420023

น.ส. ศุภสิ รา

บุญมี

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420025

น.ส. สขิลา

จิตชาญวิชัย

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420124

น.ส. สลิลทิพย์

พูลสวัสดิ์

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420132

นาย สิทธิโชค

เฉีย้ นเงิน

นวัตกรรมการออกแบบ

60420089

นาย สิรวิชญ์

สิทธิทวีกุล

เทคโนโลยีอุตสาหการ

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

คหกรรมศาสตร์
นวัตกรรมการออกแบบ

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2560
ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์
รายงานตัววันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 11.00 น.

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร" "ชื่อสาขาวิชา" และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัว)
ชื่อ - นามสกุล

รหัสผู้สมัคร

สาขาวิชาที่รายงานตัว

60420019

น.ส. สุกัญญา

หาญจิตร

คหกรรมศาสตร์

60420002

น.ส. สุชาดา

จีนหนู

ศิลปะการจัดการแสดง

60420146

นาย สุทัศน์

จงรักษ์

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

60420042

น.ส. สุพาณี

สลีสองสม

60420081

น.ส. สุภารัตน์

ทัดแก้ว

วิทยาศาสตร์

60420121

น.ส. สุวนัน

โป้หอ้ ง

นวัตกรรมการออกแบบ

60420016

นาย อธิชา

ผิวเหลือง

นวัตกรรมการออกแบบ

60420021

นาย อธิวัฒน์

เพชรรัตน์

คหกรรมศาสตร์

60420075

นาย อนุกูล

ดุมลักษณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

