
 

 

                     
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ประเภทคัดเลือกทั่วไป 
ประจําปีการศึกษา 2562 

------------------ 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต  ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป 

ประจําปีการศึกษา 2562  ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แล้วน้ัน   
   

ในการนี้  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏภูเก็ต  ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  และให้ผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศฉบับน้ี  รายงานตัว

พร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ในวันศุกร์ที ่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา  08.30 – 11.00 น.  ณ ศูนย์ประชุม ช้ัน 2 (ฝั่งขุมนํ้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
 

อนึ่ง เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน” สามารถขอรับและย่ืนแบบแจ้งความจํานง 

เข้าศึกษา (เฉพาะบางสาขาวิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ในวันที่  19 - 21  พฤษภาคม  2562   

ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.30 น.  ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ห้อง 125) ชั้น 2 อาคาร 1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ จังหวัดภูเก็ต (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน) 
 

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทกุท่าน  ให้ปฏิบัติตามข้อที่ 1 – 3 ดังนี ้ 
1.  ในวันรายงานตัว โปรดแต่งกายชุดนักเรียน  หรือชุดนักศึกษา 

2.  หลักฐานการรายงานตัวต้องครบถ้วน และรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือกํากับในเอกสาร 

ทุกฉบับ โดยให้นํามายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้ 
 

1) รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (ติดใบรายงานตัว) 

2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.) ฉบบัสําเร็จการศึกษา จํานวน 3  ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง, บิดา และมารดา  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

5) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  จํานวน 3 ฉบับ  (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) 

6) สําเนาใบผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้เข้า 

รายงานตัวหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
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3. ในวันรายงานตัว (วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562)  จะต้องชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็น  

นักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
 
 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 16,650 

 เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 16,650 

 วิทยาศาสตร ์(เคม/ี ชีววิทยา) 16,650 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16,650 

 คหกรรมศาสตร์ 16,650 

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 16,650 

 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17,650 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 16,650 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 16,650 

 ภาษาอังกฤษ  16,650 

 ภาษาไทย  16,650 

 การพัฒนาชุมชน 16,650 

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ ทัศนศิลป์ 16,650 

 ศิลปะการจัดการแสดง 16,650 

 นวัตกรรมการออกแบบ 16,650 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 18,650 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร 16,650 

 เทคโนโลยีการประมง 16,650 

 
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

16,650 
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คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะวิทยาการจัดการ  
บริหารธุรกจิบัณฑติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16,650 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16,650 

 การตลาด 16,650 

 บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) 19,650 

 

บริหารธุรกิจ [การจัดการนวัตกรรมการ

บริการ (การบริการและอีเวนต์)] 

19,650 

 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกจิการบิน) 28,650 

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 16,650 

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 16,650 

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 16,650 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  
บริหารธุรกจิบัณฑติ การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 
40,650 

 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 19,150 

คณะครุศาสตร์  
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 16,650 

 การประถมศึกษา 16,650 

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16,650 

 สังคมศึกษา 16,650 

 คณิตศาสตร์ 16,650 

 เคม ี 16,650 

 ภาษาอังกฤษ 16,650 
 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา   
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

             

(ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์) 

      รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ
 

รายงานตวัวันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30–11.00 น. 

สถานท่ีรายงานตัว : ศูนย์ประชุม ชั้น 2 (ฝ่ังขุมนํ้า) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

 
 

 

 รับใบรายงานตัว และปฏิทินการศึกษา :  ณ จุดที่ 1   โดยปฏิบัติดังนี้ 
 
 

 เขียนใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กรอกรหัสประจําตัวผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  

(ชุดนักเรียน / นักศึกษา) ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป  
 
 

 จัดเรียงลําดับเอกสารให้ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับ “รับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับ”   
 

1) รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (ติดใบรายงานตัว) 

2) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.) ฉบบัสําเร็จการศึกษา จํานวน 3  ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง, บิดา และมารดา  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

5) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  จํานวน 3 ฉบับ  (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) 

6) สําเนาใบผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้เข้า 

รายงานตัวหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
 

 ยื่นใบรายงานตัวพร้อมหลกัฐานการรายงานตัว ให้กรรมการรับรายงานตัว

ตรวจสอบ และ “ลงช่ือรายงานตัว (ตามสาขาวิชา)” ณ จุดที่  2  
 

 ชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2562  (จํานวนเงิน : ตามสาขาวิชาที่เข้ารายงานตัว)  ณ จุดที่  3    
 จองชุดกีฬา  ณ จุดที่  4   

 
 จองหอพักนักศึกษา  ณ จุดที่  5  

 

 รับแบบฟอร์มคําร้องกู้ยืมเพือ่การศึกษา ณ จุดที่  6  



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

62410338 น.ส. กมลพรรณ โยงราช การประถมศึกษา

62410303 นาย กฤตธีิ ประจงค้า ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410181 นาย กฤตนิ ทองเขียว เคมี

62410103 น.ส. กษมา ลมิป์สภาพกสผิล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410014 น.ส. กอบพรรณ อ่อนช่ืนจิตร คณติศาสตร์

62410062 น.ส. กันยารัตน์ เอียดจุ้ย การประถมศกึษา

62410029 น.ส. กาญจนา ถ้ําเสอื การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410366 น.ส. กานต์ธีรา แสนดี บัญชีบัณฑติ

62410265 น.ส. กิ่งกมล ป้องเศร้า นเิทศศาสตรบัณฑติ

62410002 นาย กิตติธัช วะจิดี คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410208 น.ส. กุลสตรี ธรรมพันธ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410361 น.ส. เกตุสรา คงสง ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

62410074 น.ส. เกวดี จีนนา การประถมศึกษา

62410302 น.ส. เกศรา ฉิมมี การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410167 น.ส. เกษราภรณ์ คําพินิจ การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410199 น.ส. แก้วมณี สาราบรรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410136 น.ส. เครอืวัลย์ ศรกี่อเกื้อ การประถมศกึษา

62410011 น.ส. จณัฐพร บุตรเผียน การพัฒนาชุมชน

62410003 น.ส. จนสิต้า สงิห์ฆาฬะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

62410327 น.ส. จรัสพร สามเมือง การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410153 น.ส. จรยิา กรชิกําจร บริหารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)

62410293 นาย จารุวิทย์ วิศาล บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

62410317 นาย จิรเทพ สุขสําราญ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410036 น.ส. จิรพัฒน์ แก้วกูล การประถมศึกษา

62410012 นาย จิรวัฒน์ เพชร์คง บัญชีบัณฑติ

62410201 นาย จิรวัฒน์ ลีลาธรรม นเิทศศาสตรบัณฑติ

ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ช่ือสาขาวิชา"  และดําเนินการตามข้ันตอนการรายงานตัว]

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทคัดเลือกทั่วไป

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 11.00 น.



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ช่ือสาขาวิชา"  และดําเนินการตามข้ันตอนการรายงานตัว]

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทคัดเลือกทั่วไป

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 11.00 น.

62410217 นาย จิรศักดิ์ แสงจันทร์ การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

62410286 น.ส. จิราพร เวชรังษี ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410073 น.ส. จุฑามาศ คงราช ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

62410200 น.ส. จุฑามาส มุสิกะ ศิลปะการจัดการแสดง

62410300 น.ส. จุติภรณ์ แก่นไกร นเิทศศาสตรบัณฑติ

62410280 นาย เจรญิชัย ยะเด็น การพัฒนาชุมชน

62410388 นาย เจษฎา บุญยัง บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

62410065 น.ส. ชญาวีร์ รัตนพฤกษ์ การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410321 น.ส. ชฎาพร สมเคราะห์ สังคมศกึษา

62410187 นาย ชนกันต์ ทองคง การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410370 น.ส. ชนกานต์ บรสุิทธ์ิ นติศิาสตรบัณฑติ

62410125 นาย ชนศักดิ์ ชลรัตน์ การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

62410214 น.ส. ชมพูนุช จิตรา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410232 นาย ชยณ เงนิดี บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

62410021 น.ส. ชลธิชา ขาวชู ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

62410223 น.ส. ชวันรัตน์ ซื่อตรง วิทยาศาสตร์ (เคมี/ชีววิทยา)

62410018 นาย ชัยพงษ์ เกกินะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410376 นาย ชายตะวัน ตันตวิงศ์ไพศาล การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

62410115 นาย ชารฟิ สมุทรสารัญ เทคโนโลยีการประมง

62410389 น.ส. ชิชา สุวรรณรอด เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

62410292 น.ส. ชิดชนก สุวรรณโชติกุล ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

62410238 นาย ไชยะ แซ่ว่อง การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62410347 น.ส. ญาณศิา หนูเอียด บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

62410097 น.ส. ฐานดิา บุญเพชร ศลิปะการจัดการแสดง

62410099 นาย ฐาปกรณ์ ศรโีสภา การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410144 น.ส. ฐาปนี พมิรงค์ การพัฒนาชุมชน
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62410161 น.ส. ฐิตาภา ชิดเช้ือ การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410188 น.ส. ฐิตมิล ปานะรัตน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

62410337 น.ส. ณฉัตร ฉัตรกาญจน์กุล ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

62410335 นาย ณชพล ทองประสม การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62410277 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ นพกูล นิติศาสตรบัณฑติ

62410240 น.ส. ณัฎฐธิดา ล้ิมกูล บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

62410168 นาย ณัฐกรณ์ รักชาติ นิติศาสตรบัณฑติ

62410009 นาย ณัฐกิตติ์ ผิวขํา บัญชีบัณฑติ

62410369 น.ส. ณัฐตกิาญจน์ หลิมสกุล การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

62410095 น.ส. ณัฐทรญิา คงยุทธ์ิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410170 น.ส. ณัฐธิดา ก้อนทอง การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

62410031 น.ส. ณัฐธิดา ตริะพงษ์ คณติศาสตร์

62410068 นาย ณัฐพล เขียดแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ

62410294 นาย ณัฐพล นามนวล นิติศาสตรบัณฑติ

62410121 นาย ณัฐพล พัฒนพงศ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

62410028 น.ส. ณัฐรกิา ละไมล์ คณติศาสตร์

62410346 นาย ณัฐวุฒิ ช่วยสองเมือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410374 นาย ณัฐวุฒิ ทานะมาศ การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410101 นาย ณัฐวุฒิ เหมสลาหมาด การพัฒนาชุมชน

62410336 น.ส. ณัฐสุดา ชะฏา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410142 น.ส. ณชิาดา นามมงคล การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410255 น.ส. ดวงพร บําราบพาล เทคโนโลยีดจิิทัล (วิทยาการคอมพวิเตอร์)

62410381 น.ส. ดวงฤดี เพ็ชร์ขาว นิติศาสตรบัณฑติ

62410069 น.ส. ไดอาน่า นาคา การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410022 นาย ตะวันชัย คงชุม เทคโนโลยีการประมง

62410059 นาย ถริวิท ไชยชนะ การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
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62410146 น.ส. ทาริกา แซ่ซี่ การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410096 น.ส. ทิพย์สุดา เพชรวิจิตร ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

62410313 น.ส. ธณัณณัฐ กุกแก้ว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410113 น.ส. ธนพร สวนศรี การตลาด

62410385 นาย ธนภัทร เกิดอ่ิม การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62410330 นาย ธนภูมิ โสภาภริมย์ การประถมศึกษา

62410089 น.ส. ธนวรรณ กิจประสาน การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410358 นาย ธนวัฒน์ พงศ์สัตยวาที การพัฒนาชุมชน

62410206 นาย ธนวัฒน์ ย้ิมใย นิติศาสตรบัณฑติ

62410024 น.ส. ธนัญญา กออุดม การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410127 นาย ธนัท จิรภัทรธนสกลุ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410296 น.ส. ธนันญา พระวิวงค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410159 นาย ธนาณัติ เพ็งจันทร์ เทคโนโลยีการประมง

62410048 นาย ธนาวุฒิ โสภี คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410037 นาย ธมรนิทร์ แก้วเศวต การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

62410084 นาย ธรรมนูญ ทองเกียว เทคโนโลยีดจิิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

62410221 น.ส. ธัญชนก ทับเท่ียง คหกรรมศาสตร์

62410363 น.ส. ธัญญาเรศ นยิมลักษณ์ บรหิารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

62410046 น.ส. ธัญยธรณ์ สริทิพิพากร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410007 น.ส. ธันย์ชนก ทรัพย์เรอืงเนตร ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

62410244 น.ส. ธิดารัตน์ ศรัทธารัตน์ สังคมศกึษา

62410218 น.ส. ธิดารัตน์ ส่งเสรมิ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410239 น.ส. ธิตมิา ทองขาว วิทยาศาสตร์ (เคมี/ชีววิทยา)

62410301 น.ส. ธีรดา รอดพยุง การพัฒนาชุมชน

62410373 นาย ธีรเดช สุพรม การพัฒนาชุมชน

62410033 นาย ธีรภัทร ล้องตี้ บัญชีบัณฑติ
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บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทคัดเลือกทั่วไป

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 11.00 น.

62410196 นาย ธีรวัฒน์ บัวลอย บรหิารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)

62410082 น.ส. นดา หมีนหา คณติศาสตร์

62410130 นาย นพดล กติตคิุณ การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410070 น.ส. นภสร ชัยฤทธ์ิ การประถมศึกษา

62410190 น.ส. นรศิรา หอมขจร นติศิาสตรบัณฑติ

62410034 น.ส. นัฐทรกิา บ้าเหร็ม การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410150 น.ส. นัฐวรรณ พมิพ์หาญ สังคมศกึษา

62410209 นาย นัฐวุฒิ สมัย การพัฒนาชุมชน

62410291 นาย นัทซี บ่อหนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410183 น.ส. นัทธิชา มาละจิตต์ บรหิารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)

62410057 นาย นัสรีน สกุลา คณิตศาสตร์

62410298 นาย นําโชค มีผล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410360 น.ส. นศิารัตน์ พรหมแสง การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410198 น.ส. นศิารัตน์ ย้ิมน้อย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

62410349 นาย บัญญวัต ดวงตา นเิทศศาสตรบัณฑติ

62410371 น.ส. เบญจวรรณ กรดมณี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410264 นาย ประสทิธ์ิ ประกอบผล คหกรรมศาสตร์

62410295 น.ส. ปรารถนา หาญพันธวณิช บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

62410143 นาย ปรญิญา กํามะหย่ี การพัฒนาชุมชน

62410072 น.ส. ปริศนา สายวารี บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

62410260 น.ส. ปรยีานุช วงษ์บู่ทอง การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410205 น.ส. ปวีณา ธัญยุภกัดิ์ การประถมศึกษา

62410254 น.ส. ปัญญ์รวี ทองพัฒน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410020 นาย ปัณณวัฒน์ ขวัญทอง ทัศนศลิป์

62410030 น.ส. ปาณสิรา อ้นชู การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410259 น.ส. ปารดิา หนูย่ิง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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62410043 น.ส. ปิยนุช เพชรวัง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410367 น.ส. ปิยะลักษณ์ เกกินะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410333 น.ส. เป่ียมสุข หวังโสะ การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410390 น.ส. พรทพิย์ แก้วเกตุรัตนกุล การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410252 น.ส. พรไพลนิ ทิ้งหลี คณิตศาสตร์

62410076 น.ส. พรลภัส ฤทธ์ิภู่ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410319 น.ส. พสชนัน ทองโอ การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410253 น.ส. พัชราพรรณ ฝาดซิ้น การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410124 น.ส. พมิพ์มาดา ใจคง คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410067 น.ส. พรีะญา เมตุลา การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62410262 น.ส. แพรวพราว แก้วเกตุ การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410359 นาย ภราดร ทองบัว การพัฒนาชุมชน

62410391 น.ส. ภัทรนันท์ พศิาล การประถมศกึษา

62410387 นาย ภัทรปกรณ์ หนูเพชร สังคมศกึษา

62410234 น.ส. ภัทรวดี จงไกรจักร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410182 น.ส. ภัทราวดี รูปขํา นิติศาสตรบัณฑติ

62410297 น.ส. ภัทราวดี ศรีสุพรรณ์ คณติศาสตร์

62410088 น.ส. ภัทรียา ศรีรัตน์ การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410110 น.ส. ภาวิณี สุนทรกุล การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410384 นาย ภาสกร ครีเีพ็ชร์ นวัตกรรมการออกแบบ

62410212 น.ส. ภูริชญา แจ่มสว่าง การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410242 นาย ภูวนาท ขันอาสา นิติศาสตรบัณฑติ

62410225 น.ส. ภูสุดา แพรักษา บัญชีบัณฑติ

62410227 น.ส. มัทนพร สําเนยีงลํ้า ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410060 น.ส. มุทิตา แสงจันทร์ บัญชีบัณฑติ

62410119 น.ส. มูนเีราะ ฉิมเรอืง คณติศาสตร์
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62410342 นาย เมฆตะวัน แก่นเมือง การพัฒนาชุมชน

62410016 น.ส. เมธิณี หวังดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410001 น.ส. โยษติา นาคเกิด การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410276 น.ส. รักษิณา เจ๊ะสม้อ บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62410350 น.ส. รังสมิา คํามี การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410145 น.ส. รนิลนี ปิตุคํา ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410310 น.ส. รุ้งกานต์ ปุ่นเจ้า การตลาด

62410267 น.ส. รุจิรา แซ่หลี นิเทศศาสตรบัณฑติ

62410179 น.ส. รุจิรา มะเกะ นิเทศศาสตรบัณฑติ

62410318 น.ส. ลักษณา กาเส็มส๊ะ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

62410305 น.ส. ลักษศมี สัมพันธมิตร การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410058 น.ส. ลิลดา โล่ห์คํา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410077 นาย เลอเกยีรติ รามสูรย์ คหกรรมศาสตร์

62410189 นาย วงศกร เหนยีวย้อย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410249 น.ส. วธิดา วิชาผง บัญชีบัณฑติ

62410008 น.ส. วรัญญา สริมิงคลถาวร บัญชีบัณฑติ

62410078 น.ส. วรารัตน์ เนื้ออ่อน การตลาด

62410155 นาย วรศิ เกลื่อนการ การพัฒนาชุมชน

62410197 นาย วัชรพล ชูรี บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62410343 นาย วัฒธชัย ดําเดช ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410149 น.ส. วันวิวาห์ แจ่มสกุล การพัฒนาชุมชน

62410131 นาย วิชาญ สาเก คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410044 นาย วิทวัส หนูสีแก้ว การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410315 น.ส. วิมลธีรา ธรรมชาติ การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410005 น.ส. วิลาสินี ภิญโญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410098 นาย วิษณุ ขวัญยืน ทัศนศลิป์
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62410132 นาย วิสิษฏ์ กามุณี การพัฒนาชุมชน

62410157 นาย วิสุทธ์ิ หนูสอาด เคมี

62410299 นาย วีระพงศ์ เครอืจันทร์ การพัฒนาชุมชน

62410258 นาย ศรนรินทร์ ดําเกลี้ยง คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410328 น.ส. ศรัณญา พรหมห้อง ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410226 น.ส. ศรัณยา อินทร์แก้ว คณติศาสตร์

62410047 นาย ศรัณวุฒิ วรรณการ นิติศาสตรบัณฑติ

62410289 นาย ศหัสวรรษ คงทรัพย์ ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410379 นาย ศักดิ์พล เพชรสุวรรณ คณิตศาสตร์

62410045 น.ส. ศิรประภา สิงห์อินทร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

62410368 น.ส. ศริกิานต์ ไตรรัตนากร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410285 น.ส. ศริภิัสสร เงนิเปีย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

62410137 น.ส. ศริลัิกษณ์ ขันนาค ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410365 นาย ศวิะเสน ธัญญการ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

62410348 นาย ศุภกร กุลสวรรค์ นติศิาสตรบัณฑติ

62410151 น.ส. ศุภวรรณ เขจร การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410178 น.ส. สมฤดี ใจแน่ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

62410314 น.ส. สโรชา บุนนท์ บัญชีบัณฑติ

62410250 นาย สหัสวรรษ นาคชาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410140 นาย สหัสวรรษ นิลวดี คหกรรมศาสตร์

62410233 นาย สาวิต อันตาผล การพัฒนาชุมชน

62410352 นาย สริวิชญ์ ครบถ้วน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410268 น.ส. สิริกัญญา อาทรกจิ การพัฒนาชุมชน

62410322 น.ส. สิริญยา ใจขยัน การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410117 น.ส. สิริลักษณ์ อุดมโชคไพศาล ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410169 น.ส. สิรีธร ห่วงผล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
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62410173 น.ส. สิโรรส เริงการ คณติศาสตร์ประยุกต์

62410064 น.ส. สุกัญญา ชูรักษ์ บัญชีบัณฑติ

62410191 น.ส. สุชาฎา บายศรี การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410279 น.ส. สุชานันท์ แจ่มกระจ่าง บรหิารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62410054 น.ส. สุดารัตน์ แซ่โค้ว การประถมศกึษา

62410081 น.ส. สุดารัตน์ สังหาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

62410118 น.ส. สุทธิตา ดิเส็ม ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410148 น.ส. สุธาสินี กางยาแสน นวัตกรรมการออกแบบ

62410362 น.ส. สุธิดา รอดอยู่ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410306 น.ส. สุนสิา นวลทอง การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410364 น.ส. สุพชิชา คงเมือง คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410051 นาย สุภโชค ลิ้มกูล การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62410104 น.ส. สุภาภรณ์ แซ่จาง การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410377 น.ส. สุเมธิณย์ี คงขํา การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410019 นาย สุรณชัย มะลิ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410278 น.ส. สุรัสวดี เพชรสุด การประถมศกึษา

62410273 น.ส. สุรางคณา เล็กเกิดผล นิเทศศาสตรบัณฑติ

62410339 น.ส. สุรารักษ์ ทองรอด การประถมศึกษา

62410184 น.ส. สุไฮนี เตะเหร็ม สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

62410288 น.ส. เสาวลักษณ์ ผกาแก้ว นิติศาสตรบัณฑติ

62410166 น.ส. โสมมิกา วุ่นดํา การจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร

62410284 น.ส. อชิรยา ทองฉิม คณติศาสตร์

62410345 น.ส. อดาวัลย์ สร้อยสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410237 นาย อดศิร ปิดจะนันต์ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410092 นาย อดศิร สมาน นวัตกรรมการออกแบบ

62410353 นาย อนุสรณ์ ถนนทพิย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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62410004 นาย อภนิัทธ์ ศรงีาม เทคโนโลยีอุตสาหการ

62410355 นาย อภริักษ์ นิ่มนวล สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

62410111 นาย อภวัิฒน์ สงคราม ศิลปะการจัดการแสดง

62410210 นาย อภวิิชญ์ จรจรัญ บัญชีบัณฑติ

62410107 น.ส. อภสิรา เพชรกุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410251 นาย อภสิทิธ์ิ เย่ียงอย่าง สังคมศกึษา

62410207 นาย อภสิทิธ์ิ วอวิวัฒน์ ศลิปะการจัดการแสดง

62410023 นาย อมรเทพ โล่ทอง คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

62410378 นาย อมรวัฒน์ แซ่ซือ บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)

62410231 น.ส. อมราภรณ์ สิริวัฒนโภคนิ การตลาด

62410133 น.ส. อรอนงค์ สาลิกา ศิลปะการจัดการแสดง

62410372 น.ส. อรศิรา ดุมลักษณ์ บรหิารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)

62410357 น.ส. อังคณา กลับแป้น วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

62410186 น.ส. อังคณา เหล่าศรไีชย สังคมศกึษา

62410080 น.ส. อัญนา โซแหลม การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62410013 นาย อันดามัน กูเล็ม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

62410087 นาย อันวาร์ บุตรสา การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62410307 นาย อัมรนิทร์ เดชากุล การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410071 น.ส. อัลฟาเราะห์ เอียดเกิด บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62410041 น.ส. อัสนา หัดดนหละ คณติศาสตร์

62410272 น.ส. อัสมา จันทร์ดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410271 น.ส. อัสมี จ้นทร์ดี การตลาด

62410091 นาย อาจหาญ โพธ์ิแก้ว การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410193 น.ส. อาตนี่า หวันยาวา การประถมศกึษา

62410269 น.ส. อาทติยา กาหรมีการ ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410039 น.ส. อาฟณีย์ี สาและ สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ช่ือสาขาวิชา"  และดําเนินการตามข้ันตอนการรายงานตัว]

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทคัดเลือกทั่วไป

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 11.00 น.

62410325 น.ส. อามีเราะห์ ดอืราโพ คอมพวิเตอร์ศกึษา

62410015 นาย อายุษกร กชีานนท์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

62410040 น.ส. อารยา บ่อม่วง การพัฒนาชุมชน

62410158 น.ส. อารยา สันเพชร สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

62410141 น.ส. อารญิา ถาวรานุรักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410332 น.ส. อิรยิา เนื้ออ่อน ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

62410386 น.ส. อุษณย์ี แซ่เฮง การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410356 นาย เอกศักดิ์ เสรมิเกยีรตวัิฒน์ นติศิาสตรบัณฑติ
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