ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ โดยวิธีการรับตรง ประจําปีการศึกษา 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
------------------ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดําเนินการ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิธกี ารรับตรง
ประจําปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้
และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ รายงานตัวพร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา
08.30 – 11.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และให้
ปฏิบัติตามข้อที่ 1 – 3 ดังนี้

n

ในวันรายงานตัว โปรดแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา

o

หลักฐานการรายงานตัวต้องครบถ้วน และรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกํากับในเอกสาร

ทุกฉบับ โดยให้นํามายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบรายงานตัว)
2) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง, บิดา และมารดา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จํานวน 3 ฉบับ (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)
หมายเหตุ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน
ส่งสําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.) ฉบับสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 ฉบับ
ณ งานทะเบียนและรับเข้า สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 1

2

p ในวันรายงานตัว (วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561) จะต้องชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
รวมจํานวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตัว (บาท)
หลักสูตร

สาขาวิชา

(ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

16,650

วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี/ ชีววิทยา)

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น.
สถานที่รายงานตัว : อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

X

รับใบรายงานตัว และปฏิทินการศึกษา :

ณ จุดที่ 1 (ชั้นล่าง อาคารกิจการนักศึกษา) โดยปฏิบัติดังนี้
c เขียนใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กรอกรหัสประจําตัวผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง
(ชุดนักเรียน / นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
d จัดเรียงลําดับเอกสารให้ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับ “รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับ”
1)
2)
3)
4)

รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ติดใบรายงานตัว)
สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง, บิดา และมารดา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จํานวน 3 ฉบับ (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)

Y

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

Z

ชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 (จํานวนเงิน : ตามสาขาวิชาที่เข้ารายงานตัว) ณ จุดที่ 3
(อาคารหอประชุมใหญ่)

ณ จุดที่ 4

[

จองชุดกีฬา

\

จองหอพักนักศึกษา

]

รับแบบฟอร์มคําร้องกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ณ จุดที่ 6 (อาคารหอประชุมใหญ่)

(อาคารหอประชุมใหญ่)

ณ จุดที่ 5 (อาคารหอประชุมใหญ่)

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ

โดยวิธีการรับตรง

ประจําปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น.
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร" "ชื่อสาขาวิชา" และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัว)
ชื่อ - นามสกุล

รหัสผู้สมัคร

สาขาวิชาที่รายงานตัว

210443

นางสาว กนกพร

บุญดํา

วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี / ชีววิทยา)

210440

นางสาว เกวลิน

ชูวงศ์ศรีวัฒนะ

วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี / ชีววิทยา)

210393

นางสาว นิด้าฮ์

ทิพย์ร่วง

วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี / ชีววิทยา)

210718

นางสาว ปิยธิดา

พรมคุณ

วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี / ชีววิทยา)

210439

นางสาว ศุภลักษณ์

จิตเนียม

วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี / ชีววิทยา)

210438

นางสาว อารีรัตน์

จันทร์เทพ

วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี / ชีววิทยา)

