
รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ดร.สุนันทา  คันธานนท์
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.พฒ.611

  6120208101  นางสาวกมลลักษณ์  หมวดเมือง1 10

  6120208102  นายกรจักร  สว่างพงศ์2 10

  6120208103  นายกรณิศ  บุญสบ3 10

  6120208104  นายกิตติ  โคระชาติ4 10

  6120208105  นายกิตติพงษ์  ใจใส่5 10

  6120208106  นายเกรียงไกร  ใหมทอง6 10

  6120208107  นางสาวเกศวรินทร์  อินทร์แก้ว7 10

  6120208108  นางสาวจารุนันท์  ไหมทอง8 10

  6120208109  นายจิรวัฒน์  ไชยวรรโณ9 10

  6120208110  นางสาวจุฑามาศ  ถาวรสุข10 10

  6120208111  นายชลนที  ไชยทอง11 10

  6120208112  นายชวกร  กัลยาณพงศ์12 10

  6120208113  นางสาวชัชฎาภรณ์  เหมวงศานนท์13 10

  6120208114  นายซิญาดี้  ทองย่อน14 10

  6120208115  นางสาวฐิติรัตน์  นิลเอี้ยม15 10

  6120208116  นายณฐาภพ  วิชรศรณ์16 10

  6120208117  นายณัฐพงศ์  จงเจริญ17 10

  6120208118  นายณัฐพงศ์  โตศาสตร์18 10

  6120208119  นายณัฐวุฒิ  ทองคํา19 10

  6120208120  นายธนวัฒน์  บุญประกอบ20 10

  6120208121  นายธนาธิป  สรรพาวุธ21 10

  6120208122  นายธนาวุฒิ  รายาพรรค22 10

  6120208123  นายธเนศ  อุ๋ยสกุล23 10

  6120208124  นายธัชนันท์  บรรเทือง24 10

  6120208125  นายธีรศักดิ์  สวัสดิ์รักษา25 10

  6120208126  นายธีรศักดิ์  หนูเหมือน26 10

  6120208127  นายนนทกานต์  สั่นสท้าน27 10

  6120208128  นางสาวนิชดา  เมืองเสน28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ดร.สุนันทา  คันธานนท์
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.พฒ.611

  6120208129  นางสาวนิรชา  สท้านภพ29 10

  6120208130  นางสาวบุญธิดา  บุญเรือง30 10

  6120208131  นางปัทมพร  มุขพันธ์31 10

  6120208132  นางสาวปาลิตา  รัตนรักษ์32 10

  6120208133  นางสาวปุณฑริกา  เกื้อสกุล33 10

  6120208134  นางสาวพจมาน  แซ่หลิม34 10

  6120208135  นางสาวพรวิไล  ไชยภักดี35 10

  6120208136  นางมณีรัตน์  แสงทอง36 10

  6120208137  นายมะสุกรี  วานิ37 10

  6120208138  นายยุรกานต์  ขาวคง38 10

  6120208139  นางรัชนี  ปิ่นชัยศิริ39 10

  6120208140  นางรัตนา  ชูบ่อฝ้าย40 10

  6120208141  นางสาวลภาภัทร์  ทองพูน41 10

  6120208142  นายวชิรวิทย์  ชัยฤกษ์42 10

  6120208143  นายวัฒนา  สมรักษ์43 10

  6120208144  นางสาวศรัณยาภัทร  กุลน้อย44 10

  6120208145  นางสาวศิตา  ละงู45 10

  6120208146  นายสมศักดิ์  ดวงจันทร์46 10

  6120208147  นางสาวสุกัญญา  เอียดเสน47 10

  6120208148  นายสุทธิกิจ  แซ่ตั้น48 10

  6120208149  นางสาวสุพัตรา  จีนแปลงชาติ49 10

  6120208150  นายสุภคม  ศักดิ์เพชร50 10

  6120208151  นางสาวสุวิสาข์  สืบสาย51 10

  6120208152  นางอนงค์  โภคาอนนต์52 10

  6120208153  นายอนันตชัย  จันทิปะ53 10

  6120208154  นายอภิสิทธิ์  เจริญพันธ์54 10

  6120208155  นางสาวอรนิชา  มีสิทธิ์55 10

  6120208156  นางสาวอัจฉรา  เสือนาค56 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ดร.สุนันทา  คันธานนท์
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.พฒ.611

  6120208157  นายอัฐพงษ์  แพงมี57 10

  6120208158  นายอับดุลนาเซ  ชัยศิริ58 10

  6120208159  นางสาวอารียา  ทิ้งหลี59 10

  6120208160  นางอําพร  ผสมทรัพย์60 10

  6120208161  นายเอกณรงค์  ปิลวาสน์61 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,13:รักษาสภาพ รอชําระเงิน,14:ให้พักการเรียน,15:พ้นสภาพทางการเงิน,16:เกรดเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์,17:ขาดการติดต่อ
,18:เปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา,19:ยกเลิกการเปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,61:ให้ออก,65:โอนย้ายสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา,66:ย้าย
สถานศึกษา,67:ย้ายวิทยาเขต,68:ย้ายไป ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์),70:พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์),71:พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล,72:พ้นสภาพ
ตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา),74:สละสิทธิ์การเรียน,75:พ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ,78:ยังไม่ได้ตรวจสอบวุฒิ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:
เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ปลอมแปลงวุฒ,ิ92:วุฒิเดิมไม่สําเร็จ,93:ย้ายห้อง,94:สละสิทธิ์การเรียน,95:สมทบเรียน,96:ยกเลิกการย้ายสถานศึกษา 

สถานะนักศึกษา
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์อัครวัฒน์  จิตหาญ
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.พฒ.612(ตรัง-ภูเก็ต)

  6120208201  นางสาวกัญญารัตน์  ก้องก่ํา1 10

  6120208202  นางสาวกัลยรัตน์  ขยันการ2 10

  6120208203  นางสาวกาญจนา  ศิริพร3 10

  6120208204  นายจิรสิน  แสงแก้ว4 10

  6120208205  นางสาวชนาพร  ยุเด็น5 10

  6120208206  นายชัยวิชญ์  เดิมหลิ่ม6 10

  6120208207  นายฐิติพันธ์  คงแจ้ง7 10

  6120208208  นายณัฏพงษ์  ดับพันธ์8 10

  6120208209  นายณัฐชนนท์  จรุงสุจริตกุล9 10

  6120208210  นางสาวณัฐณิชา  ปรังเจะ10 10

  6120208211  นางสาวณัฐธยาน์  ย้ิมเส้ง11 10

  6120208212  นายณัฐพล  แซ่หลี12 10

  6120208213  นางสาวทัศนีพร  สิงห์อินทร์13 10

  6120208214  นายธวัชชัย  ณ พัทลุง14 10

  6120208215  นายธีรวัฒน์  ศรีหมอก15 10

  6120208216  นางสาวนาทนารี  กังแฮ16 10

  6120208217  นายปฏิพล  พลอินทร์17 10

  6120208218  นายปรีชา  นิเวศประเสริฐ18 10

  6120208219  นายพรพิพัฒน์  คงรักท่ี19 10

  6120208220  นายพัฒนพงษ์  พุ่มสุวรรณ20 10

  6120208221  นายพัฒนพล  กิ้มเฉี้ยง21 10

  6120208222  นางสาวรัชดา  ตั้งชู22 10

  6120208223  นางสาวเรวดี  สุขะเกตุ23 10

  6120208224  นายลิขิต  ลูกเมือง24 10

  6120208225  นายวงศธร  ทวีพรมุกดา25 10

  6120208226  นายวชิระ  ศรีพูล26 10

  6120208227  นายวรรณศักดิ์  ฉิมลี27 10

  6120208228  นางสาววรรณิภา  สร้างตั้น28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
ศิลปศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์อัครวัฒน์  จิตหาญ
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.พฒ.612(ตรัง-ภูเก็ต)

  6120208229  นางสาววรินทร  ไชยชนะ29 10

  6120208230  นางสาววัชชฎา  พันธุ์รักษ์30 10

  6120208231  นายวิเชต  ทองโอ31 10

  6120208232  นายวิศรุต  คงชูผล32 10

  6120208233  นายศุภวิชญ์  เผือกเงิน33 10

  6120208234  นายสมศักดิ์  เรืองกุล34 10

  6120208235  นายสุพัฒน์  รองเดช35 10

  6120208236  นางสาวหฤทัย  ฤทธิสมาน36 10

  6120208237  นายอภินันท์  พุ่มเกลี้ยง37 10

  6120208238  นางสาวไอยวริญท์  จันทร์ลิหมัด38 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,13:รักษาสภาพ รอชําระเงิน,14:ให้พักการเรียน,15:พ้นสภาพทางการเงิน,16:เกรดเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์,17:ขาดการติดต่อ
,18:เปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา,19:ยกเลิกการเปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,61:ให้ออก,65:โอนย้ายสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา,66:ย้าย
สถานศึกษา,67:ย้ายวิทยาเขต,68:ย้ายไป ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์),70:พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์),71:พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล,72:พ้นสภาพ
ตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา),74:สละสิทธิ์การเรียน,75:พ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ,78:ยังไม่ได้ตรวจสอบวุฒิ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:
เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ปลอมแปลงวุฒ,ิ92:วุฒิเดิมไม่สําเร็จ,93:ย้ายห้อง,94:สละสิทธิ์การเรียน,95:สมทบเรียน,96:ยกเลิกการย้ายสถานศึกษา 

สถานะนักศึกษา
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์แสงเดือน  หังสวนัส
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.รปศ.611

  6120835101  นางสาวกัญญารัตน์  ไม้ทิพท์1 10

  6120835102  นางสาวเกษร  ครรชิตพงษา2 10

  6120835103  นายจักรพันธ์  เดชรักษา3 10

  6120835104  นางสาวจัสมิน  อิแต4 10

  6120835105  นายเฉลิมพล  ศรีมาลา5 10

  6120835106  นายซาบรี  ดอเล๊าะ6 10

  6120835107  นายญาณพงศ์  วาจาสัตย์7 10

  6120835108  นายณัฐพล  พลับทอง8 10

  6120835109  นางสาวทนงศักดิ์  พรหมทอง9 10

  6120835110  นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ศรี10 10

  6120835111  นายนที  ซึมกลาง11 10

  6120835112  นายนนทัช  รัตนชล12 10

  6120835113  นางสาวนิสริน  เจริญพร13 10

  6120835114  นายปิยณัฐ  หละท้ิง14 10

  6120835115  นายพงศกร  ปรียวาณิชย์15 10

  6120835116  นายพศธร  เกบุตร16 10

  6120835117  นางสาวพัชราภรณ์  ทองพันธ์17 10

  6120835118  นายพีรพล  สุขขา18 10

  6120835119  นายภานุวัฒน์  ทําเผือก19 10

  6120835120  นางสาวมนปริยา  เวชรัตน์20 10

  6120835121  นางสาวมนัชญา  โกนสร้าง21 10

  6120835122  นายรณชัย  ตุลา22 10

  6120835123  นางสาวรดา  สิทธิบุตร23 10

  6120835124  นางสาวลลิตา  สิงห์ฆาฬะ24 10

  6120835125  นางสาววงแข  ลิ่มบุตร25 10

  6120835126  นายวรวุฒิ  จีนปาน26 10

  6120835127  นางสาววิยะดา  บุญเวช27 10

  6120835128  นายศิริศักดิ์  บุษบงค์ไพฑูรย์28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์แสงเดือน  หังสวนัส
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.รปศ.611

  6120835129  นายศุภณัฐ  ทับเท่ียง29 10

  6120835130  นางสาวสุขใจ  ลอยพิมาย30 10

  6120835131  นางสาวสุปราณี  แพทย์มด31 10

  6120835132  นางสาวเสาวณี  เจริญฤทธิ์32 10

  6120835133  นายอธิสิทธิ์  ศรีบริรักษ์33 10

  6120835134  นางสาวอรอุมา  ชูแก้ว34 10

  6120835135  นายอัษฎา  เอ็มยุเด็น35 10

  6120835136  นางสาวอารียา  สมุทบาล36 10

  6120835137  นายเอนกพงศ์  แก้วคง37 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,13:รักษาสภาพ รอชําระเงิน,14:ให้พักการเรียน,15:พ้นสภาพทางการเงิน,16:เกรดเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์,17:ขาดการติดต่อ
,18:เปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา,19:ยกเลิกการเปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,61:ให้ออก,65:โอนย้ายสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา,66:ย้าย
สถานศึกษา,67:ย้ายวิทยาเขต,68:ย้ายไป ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์),70:พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์),71:พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล,72:พ้นสภาพ
ตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา),74:สละสิทธิ์การเรียน,75:พ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ,78:ยังไม่ได้ตรวจสอบวุฒิ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:
เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ปลอมแปลงวุฒ,ิ92:วุฒิเดิมไม่สําเร็จ,93:ย้ายห้อง,94:สละสิทธิ์การเรียน,95:สมทบเรียน,96:ยกเลิกการย้ายสถานศึกษา 

สถานะนักศึกษา
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์แสงเดือน  หังสวนัส
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.รปศ.612

  6120835201  นางสาวกาญจนา  เก็บทรัพย์1 10

  6120835202  นายจิรวัฒน์  สุวรรณบูรณ์2 10

  6120835203  นายเจษฎากร  ชาคํามูล3 10

  6120835204  นางสาวซัลมา  มะดาโอะ4 10

  6120835205  นายณัฐพงศ์  ยอดพูน5 10

  6120835206  นายดาบเคน  บินหรีม6 10

  6120835207  นายตรงใจ  ไชยคํา7 10

  6120835208  นางสาวทิพวัลย์  พลประสิทธิ์8 10

  6120835209  นายธนภูมิ  อําภา9 10

  6120835210  นายธนวัฒน์  ชูท่ิง10 10

  6120835211  นางสาวนิตยา  ธนปรีดากุล11 10

  6120835212  นายเนติพร  ปั้นทอง12 10

  6120835213  นายปิยวัฒน์  แท่นมาก13 10

  6120835214  นางสาวพัชรีภรณ์  สัตย์ธรรม14 10

  6120835215  นายพันธการณ์  นุรักษ์15 10

  6120835216  นายภานุพัฒน์  ถวายเช้ือ16 10

  6120835217  นางสาวมนฤทัย  วรรณโร17 10

  6120835218  นางสาวเมธาวี  ฝอยทอง18 10

  6120835219  นายรัฐพงศ์  แซ่ตั้น19 10

  6120835220  นายรัฐศาสตร์  ศรีรักษา20 10

  6120835221  นางสาวรุ่งทิวาพร  เขจรไชย์21 10

  6120835222  นางสาวลิซ่า  วาหะรักษ์22 10

  6120835223  นางสาววรรณนิภา  สายุทธ23 10

  6120835224  นายวรวุฒิ  อุตสาหะ24 10

  6120835225  นายวศิน  ลิ่มบุตร25 10

  6120835226  นายสิทธิกร  เลียบทอง26 10

  6120835227  นายสิทธิกร  เส็มย้ง27 10

  6120835228  นางสาวสุณีย์  ศรีทุนา28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์แสงเดือน  หังสวนัส
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.รปศ.612

  6120835229  นางสาวสุรารักษ์  คงน้อย29 10

  6120835230  นางสาวอธิชา  ราชเดิม30 10

  6120835231  นายอภิชาติ  เอมพันธ์31 10

  6120835232  นายอภิเชษฐ์  ลูกเล็ก32 10

  6120835233  นางสาวอรอุมา  เรืองสุข33 10

  6120835234  นางอัครเดช  สุวรรณสกุล34 10

  6120835235  นางสาวอัลวานี  เป็นสุข35 10

  6120835236  นายอัษฎาวุธ  ชุมทอง36 10

หมายเหตุ
10:ปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:ลาพักการศึกษา,13:รักษาสภาพ รอชําระเงิน,14:ให้พักการเรียน,15:พ้นสภาพทางการเงิน,16:เกรดเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์,17:ขาดการติดต่อ
,18:เปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา,19:ยกเลิกการเปลี่ยนสภาพการเป็นนักศึกษา,40:สําเร็จการศึกษา,60:ลาออก,61:ให้ออก,65:โอนย้ายสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา,66:ย้าย
สถานศึกษา,67:ย้ายวิทยาเขต,68:ย้ายไป ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์),70:พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์),71:พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล,72:พ้นสภาพ
ตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา),74:สละสิทธิ์การเรียน,75:พ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ,78:ยังไม่ได้ตรวจสอบวุฒิ,80:ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา,85:
เสียชีวิต,90:ยังไม่มารายงานตัว,91:ปลอมแปลงวุฒ,ิ92:วุฒิเดิมไม่สําเร็จ,93:ย้ายห้อง,94:สละสิทธิ์การเรียน,95:สมทบเรียน,96:ยกเลิกการย้ายสถานศึกษา 

สถานะนักศึกษา
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