
 

 

                     
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 
เร่ือง รายชื่อผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ประเภทคัดเลือกท่ัวไป (รอบเพิ่มเตมิ)  
ประจําปีการศึกษา 2562 

------------------ 
   
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป 

(รอบเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2562  ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2562 แล้วน้ัน   
   
 

ในการนี้  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ตามบัญชี

รายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับน้ี  รายงานตัวพร้อมชําระเงินค่า    

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562  ในวันศุกร์ที ่ 

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

ราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
 

 

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 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 16,650 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 16,650 

 ภาษาไทย  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 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  
บริหารธุรกจิบัณฑติ การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 
40,650 

 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 19,150 
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คณะ / หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะวิทยาการจัดการ  
บริหารธุรกจิบัณฑติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16,650 

 การตลาด 16,650 

 

บริหารธุรกิจ [การจัดการนวัตกรรมการ

บริการ (การบริการและอีเวนต์)] 

19,650 

 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกจิการบิน) 28,650 

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 16,650 

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 16,650 

คณะครุศาสตร์  
ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 16,650 

 
 
 
 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา   
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  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

62420024 น.ส. กมลลักษณ์ มหาพรมวัน นิติศาสตรบัณฑติ

62420003 นาย กฤษกรณ์ เจนจิตร์ นติศิาสตรบัณฑติ

62420016 น.ส. กฤษญา ซื่อตรง บรหิารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62420007 น.ส. เกวลี พราห์มทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410175 นาย จักรกฤต บุรีรัตน์ การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

62420019 นาย จักรพงศ์ เลิศพลังเวทย์ นติศิาสตรบัณฑติ

62420045 นาย จิระพัฒน์ ประหยัดทร้พย์ คหกรรมศาสตร์

62420034 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ โชติสุภาพ บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62410334 น.ส. ชนากานต์ เทพบุตร นเิทศศาสตรบัณฑติ

62420046 น.ส. ชมพพูันธ์ุทิพย์ สุทธิโพธ์ิ ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62420052 นาย ชลสิทธิ์ แก้วแหลม การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

62410126 นาย ชัยวุธ เอ้ือชาติ การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62420048 น.ส. ชุติมา เกตุเมือง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

62410351 น.ส. ซัลซาบีลา วาเจะ คณติศาสตร์ประยุกต์

62420001 นาย ฐานธิษณ์ อรรถชัยเลิศยศ บริหารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)

62410079 น.ส. ฐานสิา สมหวัง คหกรรมศาสตร์

62410032 น.ส. ฐิตมิา แคนยุกต์ นติศิาสตรบัณฑติ

62410035 นาย ณภัทร ประกอบสิน บัญชีบัณฑติ

62420017 น.ส. ณัชชา เทพเรอืง บรหิารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62420036 นาย ณัฐชนน ภริมย์ การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

62420005 น.ส. ณัฐพร เพชรชัย ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62420012 นาย ถริวิท ไชยชนะ นเิทศศาสตรบัณฑติ

62420030 น.ส. ธัญรัตน์ เพ็ญจํารัส การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62420037 นาย ธีระภัทร กาลมิกาล นติิศาสตรบัณฑติ

62420023 นาย นพดล แนวบรรทัด นเิทศศาสตรบัณฑติ

ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ช่ือสาขาวิชา"  และดําเนินการตามข้ันตอนการรายงานตัว]

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพ่ิมเติม)

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 (รอบเพ่ิมเติม)

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 11.00 น.

62420008 นาย นภัทร นวลแก้ว นิติศาสตรบัณฑติ

214609 น.ส. นฤมล ฤทธิศร คหกรรมศาสตร์

62420010 น.ส. นัทธมน รัตนตรัง ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410204 น.ส. นันทกานต์ สตามัน บัญชีบัณฑติ

62420013 นาย นันทพงศ์ แก้วเกลี้ยง การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410114 น.ส. นารี เหลอือ้ัน วิทยาศาสตร์ (เคมี/ชีววิทยา)

62410215 น.ส. นุจรี ช่ืนแก้ว สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

62410134 น.ส. นูรอัยนี่ นวลน้อย สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

62410172 น.ส. นูรอาซีซา เจ๊ะแน ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62420026 น.ส. เบญญาภัทร สุขแก้ว คหกรรมศาสตร์

62420028 นาย ปกครอง กูลดี นิติศาสตรบัณฑติ

62410108 น.ส. ปรญิญรัตน์ ลิลาพันธิสิทธิ คณิตศาสตร์ประยุกต์

62420025 นาย ปวเรศ พูนพพิัฒน์ เทคโนโลยีดจิิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

62410246 นาย ปานระวี ทําเผอืก บรหิารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)

62410311 น.ส. ปารฉัิตร มูลสัน บัญชีบัณฑติ

62420014 นาย ปิยพัทธ์ ประทีป ณ ถลาง บรหิารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)

62420047 นาย พงศกร ถิ่นพังงา เทคโนโลยีดจิิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

62410220 นาย พชิญากร สุวรรณรัฐภูมิ นเิทศศาสตรบัณฑติ

62420041 นาย เพธา ผลสุข การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

62420051 นาย ภัทระพงค์ บําราบพาล การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62420044 นาย ภานุวัฒน์ ย้ิมสวัสดิ์ บรหิารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62420032 นาย มาร์คูส เวนเดล การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62410171 น.ส. ม่ิงมณี ลอนิง บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62420009 นาย รณกฤต ธรรมประดิษฐ์ นวัตกรรมการออกแบบ

62420004 น.ส. รวินท์นภิา นคิะ ภาษาไทย (ศศ.บ.)
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ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพ่ิมเติม)

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 11.00 น.

62420022 น.ส. รัชนกีร อ่อนศรี การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62420002 น.ส. รัตน์ติยา ง๊ะสมัน ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410094 นาย ราเชนทร์ กานาม การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

62420049 น.ส. ลนีา โตะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

62420011 นาย วรากร ลักลํา คหกรรมศาสตร์

62420027 น.ส. วิมลรัตน์ เถากลอย นิติศาสตรบัณฑติ

62420042 น.ส. วิมลวรรณ นลิล้วน บรหิารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62420021 น.ส. วิไลพร สังวาลย์ บรหิารธุรกิจ (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)

62410275 นาย ศรายุธ อักษร คหกรรมศาสตร์

62420018 น.ส. ศศชิา รักบ้านเพงิ บัญชีบัณฑติ

62410235 น.ส. ศศนิา รักบ้านเพงิ บัญชีบัณฑติ

62420020 น.ส. ศศวิรัศม๋ิ พรพศิมัย นวัตกรรมการออกแบบ

62420006 นาย ศุภกร บุญจันทร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62410026 นาย ศุภวิชญ์ นุ่นปาน นเิทศศาสตรบัณฑติ

62420040 นาย เศรษฐวรรษ แสงขวัญ การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62420029 น.ส. สรัลชนา หมดจด การตลาด

62410257 น.ส. สโรชา เทียนใส วิทยาศาสตร์ (เคมี/ชีววิทยา)

62410308 น.ส. สโรชา สมมาต ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62420043 น.ส. สาธิตา ปันนา บรหิารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการบิน)

62420035 นาย สทิธินนท์ ลือใจ นิเทศศาสตรบัณฑติ

214610 น.ส. สุดารัตน์ อินตัน การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

62420039 นาย สุรวิช พกิุลทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ

62410123 นาย เสกสรรค์ แสงเดอืน บัญชีบัณฑติ

62420038 น.ส. หนึ่งฤทัย จันทร์โย่ง นเิทศศาสตรบัณฑติ

62420050 น.ส. หฤทัย บํารุง นเิทศศาสตรบัณฑติ
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ประเภทคัดเลือกทั่วไป (รอบเพ่ิมเติม)
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62410222 นาย อนันต์ อาดหาญ ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62420031 นาย อนาวิน วะจิดี การบรหิารทรัพยากรมนุษย์

62410341 นาย อภสิทิธ์ิ เพ็งสกุล เทคโนโลยีอุตสาหการ

62410228 น.ส. อมรรัตน์ คล่องสมุทร คอมพิวเตอร์ศกึษา

62410139 น.ส. อาซูรา หะแวอาแซ คณติศาสตร์ประยุกต์

62420015 น.ส. อาทติยา คงสวัสดิ์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

62410102 น.ส. อารยีา เย็นจิต ภาษาไทย (ศศ.บ.)

62410152 น.ส. อิสราภรณ์ สมัครเดยีว การบริหารทรัพยากรมนุษย์

62420033 น.ส. อุทัยวรรณ อ่อนนวน คอมพวิเตอร์ศกึษา

62410256 น.ส. ไอศูรย์ ธีโรมาศ นเิทศศาสตรบัณฑติ
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