
 

 

                     
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019 

ประจําปีการศึกษา 2562 

------------------ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต  ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจาํปีการศึกษา 2562

ประเภทโครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เสร็จสิ้นแล้วน้ัน   
 
   

ในการนี้  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏภูเก็ต  ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  และให้ผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศฉบับน้ี  รายงานตัว

พร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

ในวันพฤหัสบดีที ่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา  08.30 – 11.00 น.  ณ ศูนยป์ระชุม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 

อนึ่ง เฉพาะผู้ที่ผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน” สามารถขอรับและย่ืนแบบแจ้งความจํานง 

เข้าศึกษา (เฉพาะบางสาขาวิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  ในวันที ่10 ธันวาคม 2561  ตั้งแต่

เวลา 14.30 – 17.00 น.  ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ห้อง 125) ชั้น 2  อาคาร 1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ จังหวัดภูเก็ต  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน) 
 
 
ท้ังนี้ ผู้ท่ีเข้ารายงานตัวเปน็นกัศึกษาใหม่ทุกท่าน  ให้ปฏิบัตติามข้อท่ี 1 – 3   

ดังนี ้
 
 

  ในวันรายงานตัว โปรดแต่งกายชุดนักเรียน  หรือชุดนักศึกษา 
 
 

  หลักฐานการรายงานตัวต้องครบถ้วน และรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกํากับในเอกสาร 

ทุกฉบับ โดยให้นํามายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้ 
 

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

2) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง, บิดา และมารดา  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  จํานวน 3 ฉบับ  (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
 

 

 

หมายเหต ุ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562  ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน  

โปรดดําเนินการดังนี้ 

 ส่งสําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.)  ฉบับสําเร็จการศึกษา  

จํานวน 3  ฉบับ ณ งานทะเบียนและรับเข้า  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 2 อาคาร 1 

 เฉพาะนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้ส่งสําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  

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

วิชาชพีครู (PAT 5) ณ งานทะเบียนและรับเข้า  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 

 ในวันรายงานตัว (วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561) จะต้องชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็น 

นักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
  

 

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะครุศาสตร์  
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 16,650 

 คอมพิวเตอร์ศึกษา 16,650 

 ดนตรีศึกษา 16,650 

 พลศึกษา 16,650 

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16,650 

 สังคมศึกษา 16,650 

 คณิตศาสตร์ 16,650 

 ภาษาไทย (5 ปี) 16,650 

 เคม ี 16,650 

 ภาษาอังกฤษ (5 ปี) 16,650 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร 16,650 

 เทคโนโลยีการประมง 16,650 

 
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

16,650 
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ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ ประจําปีการศึกษา 2562 
 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล  

(วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์) 

16,650 

 เทคโนโลยีดิจิทัล  

(วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

16,650 

 วิทยาศาสตร ์(วิชาเอกเคมี/ ชีววิทยา) 16,650 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16,650 

 คหกรรมศาสตร์ 16,650 

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 16,650 

 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17,650 

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 16,650 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 16,650 

 ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 16,650 

 ภาษาไทย (4 ปี) 16,650 

 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 16,650 

 การพัฒนาชุมชน 16,650 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 16,650 

 ศิลปะการจัดการแสดง 16,650 

 นวัตกรรมการออกแบบ 16,650 

รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตร์ 16,650 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 18,650 
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ค่าใช้จ่ายการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ ประจําปีการศึกษา 2562 
 
 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะวิทยาการจัดการ  
บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16,650 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16,650 

 การตลาด 16,650 

 การจัดการธุรกิจโรงแรม 28,650 

 
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเป็น

ผู้ประกอบการ) 

19,650 

 

บริหารธุรกิจ [วิชาเอกการจัดการ

นวัตกรรมการบริการ (การบริการ

และอีเวนต์)] 

19,650 

 
บริหารธุรกิจ  (วิชาเอกการจัดการ

ธุรกิจการบิน) 

28,650 

ศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 16,650 

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 16,650 

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 16,650 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  
บริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

40,650 

 
 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา   
 
 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต รับสมคัรเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประเภทกลุม่ภาคีมหาวทิยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2562 จําหน่าย
ระเบียบการรับสมคัรวนัที่ 1 มกราคม – 5 เมษายน 2562 และรับสมัคร 1 – 5 เมษายน 2562   
สํานกัสง่เสริมวชิาการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ธันวาคม  2561 

            
     (ผศ.ดร.สุวิชา  วิริยมานุวงษ์ 

     รองอธิการบดี  รกัษาราชการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 
 

รายงานตวัวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น. 

สถานที่รายงานตัว : ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 
 

 

 

 

 รับใบรายงานตัว และปฏิทินการศึกษา :    
ณ จุดที ่1  (ศูนย์ประชุม ช้ัน 2) 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) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง, บิดา และมารดา  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  จํานวน 3 ฉบับ  (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) 
 

 ยื่นใบรายงานตัวพร้อมหลกัฐานการรายงานตัว ให้กรรมการรับรายงานตัว

ตรวจสอบ และ “ลงช่ือรายงานตัว (ตามสาขาวิชา)” ณ จุดที่ 2 (ศูนย์ประชุม ช้ัน 2) 
 

 

 ชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2562  (จํานวนเงิน : ตามสาขาวิชาที่เข้ารายงานตัว)  ณ จุดที่ 3 
(ศูนย์ประชุม ช้ัน 2)    

 จองชุดกีฬา  ณ จุดที่ 4  (ศูนย์ประชุม ช้ัน 2) 
  

 จองหอพักนักศึกษา  ณ จุดที่ 5 (ศูนย์ประชุม ช้ัน 2) 
 

 

 รับแบบฟอร์มคําร้องกู้ยืมเพือ่การศึกษา ณ จุดที่ 6 (ศูนย์ประชุม ช้ัน 2) 

 
 



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

621266 น.ส. กชกร สายชล 3774 : ศิลปะการจัดการแสดง

621077 น.ส. กชกร สุขศิริสมบัติ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621286 น.ส. กชมน เพชรเชนทร์ 0101 : การตลาด

620010 น.ส. กนกกาญจน์ อยู่สบาย 0370 : คหกรรมศาสตร์

621412 น.ส. กนกพร กันล้อม 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621410 น.ส. กนกวรรณ ช่วยราม 6617 : บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

620011 น.ส. กนกวรรณ เตยอ่อน 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620950 น.ส. กนกวรรณ พูลเพิ่ม 0473 : ดนตรีศึกษา

620185 น.ส. กนกวรรณ วงศ์ทอง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620220 น.ส. กนกวรรณ สนธเิกียรติ 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620665 น.ส. กนกวรรณ แสวงผล 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620952 นาย กนต์ธร์ี ตันพงษ์ 0357 : คณติศาสตร์

620652 น.ส. กมลทพิย์ วุฒมิานพ 6604 : วทิยาศาสตร์ (เอกเคม/ี ชีววิทยา)

621084 นาย กมลศักดิ์ แพทย์รักษ์วงศ์ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620101 น.ส. กรรณทมิา ชุมชวด 0101 : การตลาด

620557 น.ส. กรรณกิาร์ แซ่เซี่ยว 3744 : บัญชบีัณฑิต

620234 น.ส. กรรณกิาร์ เพชรมี 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620074 น.ส. กรวรรณ แข็งแรง 0370 : คหกรรมศาสตร์

620795 นาย กฤตติกร ศักดา 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620085 นาย กฤตพัฒน์ แก้วจํารัส 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620953 น.ส. กฤตพพัิฒน์ วรากุล 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

621287 นาย กฤติน เจริญผล 6617 : บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620475 นาย กฤษกร หมาดเก 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620077 นาย กฤษฎา ศรีปรางค์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620321 นาย กฤษณ์ชนพงศ์ รัตนอร่ามสวัสดิ์ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620699 นาย กษิดิศ บุญแสวง 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620817 นาย กอบชัย ยอดแก้ว 0473 : ดนตรีศึกษา

620954 นาย กอฟฟาร่ี มนูญทวี 6614 : เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

620501 น.ส. กัญชพร บุญเสน 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620779 น.ส. กัญญาณัฐ มุมมาลา 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620945 น.ส. กัญญาณัฐ ล่องจ้า 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

620768 น.ส. กัญญารัตน์ ปานสังข์ 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

621291 น.ส. กัญญารัตน์ อโนทัย 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620877 น.ส. กัณฎาวนี สุเด็ง 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621262 น.ส. กัณฐิกา พลีตา 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620792 น.ส. กันต์กนิษฐ์ เตียวย่อง 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620256 น.ส. กันต์กนิษฐ์ สวัสดิ์ถาวร 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620388 นาย กัปตัน จันทร์เจริญกุล 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621152 น.ส. กัลยาภรศ์ เตาวะโต 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620771 น.ส. กาญจนา แก้วกัลยา 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620485 น.ส. กาญจนา ชํานินา 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620903 น.ส. กาญจนา ทิ้งเหม 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620691 น.ส. กานดาสริิ พัทกอ 0101 : การตลาด

621078 น.ส. กานต์ทติา ถ่ินทะเล 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621293 น.ส. กานต์ธดิา บุญราม 0357 : คณติศาสตร์

620822 น.ส. กานต์ธมิา แก้ววิเชียร 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620587 น.ส. กานต์ธรีา แสนดี 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620723 น.ส. กานต์มณี เชื้อสมัน 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621080 นาย กิตติทัต หนูใหม่ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620196 นาย กิตติบดนิทร์ ยอดเพ้ง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620169 นาย กิตติพร ศรีกลับ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620320 น.ส. กิตติมา กําลังดี 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621415 นาย กิตติศักดิ์ กุ้งอุย 6603 : เทคโนโลยอีาหาร

621153 นาย กิตติศักดิ์ มณีนวล 3774 : ศิลปะการจัดการแสดง

620625 นาย กีรติ อินทร์ภักดี 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621154 น.ส. กุลชนารถ กริชสั้น 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620401 น.ส. กุลณษิฐ์ เกาะกลาง 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620958 น.ส. กุลธดิา จหิม้ง 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620277 น.ส. กุลธดิา นุ่มทอง 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621097 น.ส. กูซอลฮี๊ะ สารัง 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620900 น.ส. เกวลิน จําปาทอง 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620418 น.ส. เกศกนก โสมจันทร์ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620959 น.ส. เกศริน เอียดทอง 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621297 น.ส. เกศลิน โยธารักษ์ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620941 น.ส. เกศินี การะเกตุ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620929 นาย เกียรติยศ สุเหร็น 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621264 นาย เกียรติศักดิ์ เหรียญทอง 0370 : คหกรรมศาสตร์

620725 นาย ไกรภพ เรืองเดช 0677 : พลศึกษา

621298 น.ส. ขนิษฐา วันศุกร์ 3744 : บัญชบีัณฑิต

620622 น.ส. ขวัญฤดี ริยาพันธ์ 3774 : ศิลปะการจัดการแสดง

621096 นาย คฑาวุธ สุขแก้ว 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620007 น.ส. คณสิสร บุญธกิาร 0370 : คหกรรมศาสตร์

620960 นาย คอดรี เจ๊ะดอเล๊าะ 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620545 นาย จตุพร จันทรวัฒน์ 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620244 นาย จตุรพร เพชรอาวุธ 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

620890 น.ส. จนิสต้า สงิห์ฆาฬะ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620252 น.ส. จรรยาพร ขุนพังเขยีว 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620758 นาย จรัสเมธ สามชุม 0101 : การตลาด

620168 น.ส. จรินญา ร่มเย็น 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620907 นาย จักรกฏษณ์ วุ่นคง 0677 : พลศึกษา

621100 นาย จักรกฤษ ปล้องใหม่ 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620025 นาย จักรินทร์ คงฉมิ 0473 : ดนตรีศึกษา

620651 น.ส. จันจิรา บิลเต๊ะ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621155 น.ส. จันทกานต์ มุลกิะบุตร 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

210450 น.ส. จันทร์ธดิา เครือแก่นแก้ว 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620636 น.ส. จันทริกา เขมะชัยเวช 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620961 น.ส. จันทิมา นุชเจริญ 0357 : คณติศาสตร์

620667 นาย จัรกพันธ์ สงวนทรัพย์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621302 น.ส. จัสมนิ ดูระแน่ 3744 : บัญชบีัณฑิต

620726 น.ส. จานิสตา ทองสัมฤทธิ์ 6613 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

620772 น.ส. จาริณี ครึกเครือ 0357 : คณติศาสตร์

620216 น.ส. จารุวรรณ์ บํารุงสนิ 3744 : บัญชบีัณฑิต

621303 น.ส. จิณณพัต คงระบลิ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620573 น.ส. จิดาภา คงสจีันทร์ 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

621092 น.ส. จติติกาญจน์ จีระวุฒิ 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620962 น.ส. จิตรลดา ไพเราะ 0101 : การตลาด

621305 น.ส. จินดารัตน์ ยงประเดิม 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620537 นาย จริกิตต์ิ เนาวรัตนาวงศ์ 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620259 น.ส. จิรนันท์ จันทร์ทอง 0357 : คณติศาสตร์

620673 นาย จริวัฒน์ ราชแสง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620300 น.ส. จิราภรณ์ คล่องแคล่ว 6606 : ภาษาไทย (4 ป)ี

620784 น.ส. จิราภรณ์ สรรเพชุดากุล 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620964 น.ส. จิรายุ มากรักษ์ 0357 : คณติศาสตร์

621158 น.ส. จิรารัตน์ คงสัน 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620193 น.ส. จิฬาภัณฑ์ เลี้ยงเด็ก 0370 : คหกรรมศาสตร์

620966 น.ส. จุฑามณี คงอินทร์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620967 น.ส. จุฑามาศ ต้ังใจ 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620246 น.ส. จุฑามาศ แน่นหนา 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620581 น.ส. จุฑารัตน์ แก้วโกสุม 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621101 น.ส. จุฑารัตน์ พิมพ์พงษ์ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621307 น.ส. จุธาทพิย์ สังข์อนันต์ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621492 น.ส. จุรีพร ครูดํา 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620968 น.ส. เจนจิรา ดวงใจ 0357 : คณติศาสตร์

620635 น.ส. เจนจิรา สืบโสตร 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620716 นาย เจนณรงค์ รัมนา 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

621308 น.ส. เจนทิรา รอดทอง 0208 : การพัฒนาชุมชน

620678 น.ส. เจนนิษา เลขอาวุธ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620580 น.ส. เจนนี่ บาโง๊ย 0677 : พลศึกษา

621160 น.ส. เจษรินทร์ สุทธนินท์ 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

621161 น.ส. ฉัตรฑริกา เหมวงค์ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621421 น.ส. ฉัตรลดา เพิ่มพูล 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620808 น.ส. ชฎาธาร ต้ังสุข 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620644 น.ส. ชฎารัตน์ บุญเกิด 0208 : การพัฒนาชุมชน

621422 น.ส. ชนกนันท์ เก้ือสุข 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621162 น.ส. ชนกานต์ กุ้งอุ้ย 6602 : ทัศนศิลป์

620345 น.ส. ชนนิกานต์ ยอดวิจารณ์ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620594 นาย ชนรัช แซ่ต้ัน 6608 : เทคโนโลยีการประมง

620727 น.ส. ชนัญชดิา แซ่อุ่ย 3744 : บัญชบีัณฑิต

620497 นาย ชนาธปิ ประชาบุตร 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

620801 นาย ชนาธปิ มศีรี 1173 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

620027 น.ส. ชนาภา แซ่ซ้ี 0677 : พลศึกษา

620260 น.ส. ชนาภา แสนสุภา 0357 : คณติศาสตร์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620885 น.ส. ชนิกานต์ วัฒนโยธนิ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621310 น.ส. ชนินาถ บัวแก้ว 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620728 น.ส. ชนิษฐา ทองรอด 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620729 น.ส. ชร วิสุทธธิรรม 6612 : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

620555 น.ส. ชรินรัตน์ รัตนนิตย์ 6614 : เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

620258 น.ส. ชลธิชา จันทร์ทพิย์ 3744 : บัญชบีัณฑิต

621102 น.ส. ชลธิชา จีนนําหน้า 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620730 น.ส. ชลธิชา ใจมีภักดิ์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621312 น.ส. ชลธิชา ดอนอาจทัน 0357 : คณติศาสตร์

620722 น.ส. ชลธิชา ทับมุด 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620360 น.ส. ชลธิชา มินยัง 3744 : บัญชบีัณฑิต

620084 น.ส. ชลธิชา โอทอง 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

621166 น.ส. ชลธิดา ทองจูด 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620666 น.ส. ชลิตา บุตรเดี้ยม 0370 : คหกรรมศาสตร์

620946 น.ส. ชวัลรัตน์ คลิ้งบัวทอง 6607 : เทคโนโลยีอุตสาหการ

620756 น.ส. ชวัลรัตน์ รักบ้านเพิง 2221 : เคม ี(5 ป)ี

621103 นาย ชวัลวทิย์ แก้วมาก 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621424 นาย ชัยกฤต เอียบสกุล 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620103 นาย ชัยวัฒน์ ตัณฑัยย์ 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

621313 นาย ชัยวัฒน์ ลพิอนพล 6602 : ทัศนศิลป์

621167 นาย ชาญวุฒิ หลักบ้าน 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

621079 น.ส. ชิชา สุวรรณรอด 6613 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621089 น.ส. ชินตา ยอดทวีบุญ 0677 : พลศึกษา

621426 น.ส. ชุติกาญจน์ บุรีรักษ์ 3774 : ศิลปะการจัดการแสดง

620931 น.ส. ชุติมา เครือหลี 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620054 น.ส. ชุติมา เชาวดี 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620583 น.ส. ชุติมา พยัคคา 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621170 น.ส. ชุติมา อ่อนสง 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620355 น.ส. โชติกา เทศกุล 6617 : บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

621427 น.ส. โชติมาศ ไฉยชาติ 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620971 น.ส. ซัลซาบลีา ลาโบง 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621173 นาย ซ้ายขวัญ อริยนนทวทิย์ 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620731 น.ส. ซารีนา ดาลอ 6602 : ทัศนศิลป์

621315 น.ส. ซูไรนา คุ้มบ้าน 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

621429 นาย ซูไฮมี เยะตูแก 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620584 น.ส. โซเฟียร์ เซ็ง 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621174 น.ส. ญนันทนิฎา อุตสาหะ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620643 น.ส. ญาณศิา วศิาล 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620774 นาย ฐานพงษ์ เงาอําพันไพฑูรย์ 0370 : คหกรรมศาสตร์

621175 น.ส. ฐานิดา ธรรมบุตร 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620783 น.ส. ฐติารีย์ นะสงค์ 0473 : ดนตรีศึกษา

620637 นาย ฐติิกร เถาว์พงศ์ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620672 น.ส. ฐติิพร บุญเสริม 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621317 น.ส. ฐติิมา นัยนา 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620852 นาย ฑฆิัมพร จ่ันสกุล 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620974 น.ส. ฑิฒาภรณ์ คงเพ็ชร์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620494 นาย ฑฆีทัศน์ เพชรสุวรรณ์ 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620028 นาย ณฐากูร ชูดวง 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620617 น.ส. ณรัลกร หมั่นมา 3744 : บัญชบีัณฑิต

620642 นาย ณัชพล คงเปีย 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

621177 นาย ณัชพล มีมานะ 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

621281 นาย ณัฎฐ์ชวาล ธูสรานนท์ 6607 : เทคโนโลยีอุตสาหการ

621106 น.ส. ณัฎฐณชิา หาญเคียว 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620249 น.ส. ณัฎฐณิี ผลทวี 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

621319 น.ส. ณัฏฐณชิา อภิวันท์ภักดี 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620936 นาย ณัฐกร ทองเกลี้ยง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620843 น.ส. ณัฐกฤตา ชูชิต 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620172 น.ส. ณัฐกาญ สําราญรัตน์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620102 น.ส. ณัฐกาญจน์ แสนศรีใจ 0101 : การตลาด

621178 น.ส. ณัฐกาน นวลเกิด 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

621179 น.ส. ณัฐกานต์ แคล่วคล่อง 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620562 น.ส. ณัฐกานต์ สุขศรีเพ็ง 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621431 นาย ณัฐกานต์ เหล็มเหละ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620017 นาย ณัฐกิตต์ สว่างศรี 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620503 นาย ณัฐกิตต์ิ หนูคล้าย 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620410 น.ส. ณัฐกุล สุขสง 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620671 น.ส. ณัฐจริา วงนุ้ย 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620189 น.ส. ณัฐณชิา บุญทศ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620860 น.ส. ณัฐณชิา รักษ์รอด 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621180 น.ส. ณัฐธดิา การพร้อม 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621278 น.ส. ณัฐธดิา กุ้งทอง 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620556 น.ส. ณัฐธดิา จึงพิริยะกุล 3744 : บัญชบีัณฑิต

620976 น.ส. ณัฐธดิา สมหวัง 0357 : คณติศาสตร์

620559 น.ส. ณัฐธดิา สุทธวิาจา 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620781 น.ส. ณัฐนิชา หนูดุก 6602 : ทัศนศิลป์

620767 นาย ณัฐปพน จรุงสุจริตกุล 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621182 นาย ณัฐพงศ์ นพกูล 3744 : บัญชบีัณฑิต

620977 นาย ณัฐพงศ์ สงิห์สน่ัน 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620733 นาย ณัฐพล จันทร์กระจ่าง 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620935 นาย ณัฐพล พฤกษ์รังษี 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620521 นาย ณัฐภพ ศิริภารา 0473 : ดนตรีศึกษา

620944 น.ส. ณัฐภรณ์ ทองวจิิตร 3774 : ศิลปะการจัดการแสดง

620978 นาย ณัฐภัทร สังข์น้อย 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620237 น.ส. ณัฐริกา สงสังข์ 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

620529 น.ส. ณัฐริกา สุทธคีิรี 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620467 น.ส. ณัฐริณีย์ ขาวขํา 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

620174 น.ส. ณัฐวดี คงผล 3744 : บัญชบีัณฑิต

620063 น.ส. ณัฐวกิา แก้วตา 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621075 นาย ณัฐวุฒิ โกมล 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621183 นาย ณัฐวุฒิ ชูชะนะ 0357 : คณติศาสตร์

620600 นาย ณัฐวุฒิ แซ่หลิ่ว 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621108 น.ส. ณัฐสุภา เมอืงมิ่ง 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

621184 น.ส. ณัฐอนงค์ บุตรนอก 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621434 น.ส. ณาดยีา หมแิหม 6612 : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

620378 น.ส. ณิชมน หมั่นสัน 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620777 น.ส. ณิชาภัทร ศรีเสริม 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620186 น.ส. ณิชาภัทร แสนสุข 2221 : เคมี (5 ป)ี

620664 น.ส. ณิชาภัส ตันสกุล 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620655 น.ส. ดวงใจ แก้วขาว 0357 : คณติศาสตร์

620089 น.ส. ดาระวี อ่อนลม้าย 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620868 น.ส. ดาริกา เจริญพักตร์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620586 น.ส. ดารินทร์ พรหมรักษา 6613 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

620862 นาย ดุลยวัต นาคแก้ว 0357 : คณติศาสตร์

620325 น.ส. ดุษฎี ประหลาดมานิต 3744 : บัญชบีัณฑิต

621268 นาย ตราชูเดช เดชพิชัย 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620850 น.ส. ตวงรัตน์ กลั่นตระกูล 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620980 น.ส. ตะวันฉาย นุ้ยสินธุ์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620334 น.ส. ตัสลญิา หมาดสาหรน 0677 : พลศึกษา

620071 นาย ไตรรัตน์ เมฆมณี 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

621283 นาย ถิรเดช พ่อค้า 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620212 น.ส. ทักษพร พลีการ 0473 : ดนตรีศึกษา

621186 น.ส. ทฆิัมพร สมัย 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620029 นาย ทนิภัทร เฉลยอาจ 0473 : ดนตรีศึกษา

621324 น.ส. ทพิยรัตน์ คงวรรณี 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620780 น.ส. ทพิย์วิภา แซ่ขอ 0370 : คหกรรมศาสตร์

620884 น.ส. ทพิรัตน์ หนูทอง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620541 นาย ธนกร เจริญรงค์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620897 นาย ธนกฤต กลิ่นจันทร์ 0370 : คหกรรมศาสตร์

621273 นาย ธนกฤต นิจจํารูญ 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

621435 นาย ธนธรณ์ ภักดี 0677 : พลศึกษา

620330 นาย ธนธรณ์ หลีวิจิตร 2227 : ภาษาองักฤษ (5 ป)ี

620692 นาย ธนพนธ์ สุขมงคล 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620640 น.ส. ธนพร บริบูรณ์ 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

621436 นาย ธนพล ดําเชื้อ 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

621495 นาย ธนพล แดงสว่าง 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620201 นาย ธนพล บัวแก้ว 2221 : เคม ี(5 ป)ี

621188 นาย ธนพล ปะณะรัตน์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620579 นาย ธนพล อักษรศรี 0370 : คหกรรมศาสตร์

621110 น.ส. ธนภร ถ่ายพงษ์กิจ 2229 : คณติศาสตร์ประยุกต์

621325 นาย ธนภัทร ดําปาน 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620872 น.ส. ธนวรรณ ณ ตะก่ัวทุ่ง 0370 : คหกรรมศาสตร์

620055 นาย ธนวชิญ์ นวลเก้ือ 0473 : ดนตรีศึกษา



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620263 นาย ธนวนิท์ แซ่ตัน 1173 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

620235 นาย ธนากร กายเพ็ชร์ 0677 : พลศึกษา

620981 นาย ธนาพล พิหก 0370 : คหกรรมศาสตร์

620107 นาย ธนาวุฒิ เรืองผล 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620983 นาย ธนาวุธ อาดหาญ 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

621189 นาย ธนิก กุลวานิช 6612 : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

621327 น.ส. ธนิษรา ใจสมุทร 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620130 น.ส. ธมนวรรณ พูลพพัิฒน์ 6612 : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

621328 นาย ธรรมนูญ สรีะยา 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621285 นาย ธราวดี ประกอบทรัพย์ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621329 นาย ธวัชชัย เรืองณรงค์ 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

621190 นาย ธชัชัย หวังสุด 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620602 น.ส. ธัญชนก แจ่มวิถีเลศิ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620676 น.ส. ธัญญเรศ สังข์สนิท 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620114 น.ส. ธัญญารัตน์ ยินดี 0370 : คหกรรมศาสตร์

621191 น.ส. ธัญญาเรศ นิยมลักษณ์ 6617 : บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

620985 น.ส. ธัญญาเรศ แสงเหมือน 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620575 น.ส. ธัญลักษณ์ เพชรสาคร 6617 : บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

621437 น.ส. ธันย์ชนก มุนินโท 0677 : พลศึกษา

621438 น.ส. ธันยพร แผนคู้ 3744 : บัญชบีัณฑิต

621192 น.ส. ธันยพร ม่วงทอง 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621193 น.ส. ธันยารัตน์ อินทรัตน์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620311 น.ส. ธารารัตน์ ทพิย์แก้ว 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620427 น.ส. ธารารัตน์ สุขถาวร 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620133 น.ส. ธารารัตน์ อารีชนม์ 3744 : บัญชบีัณฑิต

621331 น.ส. ธาริณี กองพลสวัสดิ์ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620119 น.ส. ธาริณี ห่วงวิเชียร 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

621194 น.ส. ธญิาดา คงศรี 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621332 น.ส. ธดิาทพิย์ ยาอินทร์ 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620284 น.ส. ธดิารัตน์ ชูคง 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620251 น.ส. ธดิารัตน์ สุขทวีกุล 3744 : บัญชบีัณฑิต

620476 น.ส. ธดิารัตน์ หลหีาด 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620876 น.ส. ธดิารัตน์ อุบล 6604 : วทิยาศาสตร์ (เอกเคม/ี ชีววิทยา)

620987 น.ส. ธติิมา ช่วยเต็ม 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

620770 น.ส. ธริาภรณ์ แซ่ขอ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621333 นาย ธรีฉัตร บัวจันทร์ 6612 : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

621196 นาย ธรีชัย เขน็ดพืช 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621112 นาย ธรีโชติ อยู่เมือง 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620197 นาย ธรีดนย์ ยุวบุตร 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620337 นาย ธรีธรรม ลนิีน 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620818 นาย ธรีพัทธ์ จันทร์คง 0473 : ดนตรีศึกษา

620366 นาย ธรีสทิธิ พลายชุม 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620821 นาย นที ดําหนู 0473 : ดนตรีศึกษา

621440 นาย นนทกร จันทร์แก้ว 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620504 นาย นพดล ทองหวาน 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621441 น.ส. นภัสศิริ ชะนะพาล 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620301 น.ส. นภัสสร จติต์ซ่ือ 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621093 น.ส. นภัสสร สมบูรณ์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621407 นาย นรากร แก้วคราม 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620910 น.ส. นริศรา ฉมิลี 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620911 น.ส. นริศรา บุญกองสี 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

620173 น.ส. นริศรา มะลวิรรณ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621198 น.ส. นรีรัตน์ บุญฉันท์ 3744 : บัญชบีัณฑิต

621497 น.ส. นฤทัย หนูหัน 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620542 นาย นฤเทพ แก้วจําปา 0951 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

620407 นาย นลบดี เรืองศรี 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

621409 น.ส. นลินพรรณ มณีโชติ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620108 น.ส. นลนีิ กล่ําศรีทอง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620566 น.ส. นลนีิ นาถาวร 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621085 นาย นวมนิทร์ รัตนะ 0473 : ดนตรีศึกษา

620459 นาย นัจธนิศร์ พรหมเหมือน 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

620989 น.ส. นัญจวา เครือโสบ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620489 น.ส. นัฐกานต์ กูนิง 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620990 น.ส. นัทธมน ขนาดผล 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620800 น.ส. นันท์ชนก แก้วเกตุ 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

621442 น.ส. นันท์นภัส เพ็ชรอาวุธ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620451 น.ส. นันทิชา สุขสนาน 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620481 น.ส. นันทติา แสงพรหมเลศิ 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

621443 น.ส. นัยน์เนตร์ เสริฐสุรินทร์ 3744 : บัญชบีัณฑิต

621336 น.ส. นาดียะฮ์ มาศมาน 0208 : การพัฒนาชุมชน

621199 น.ส. นาเดียร์ ลาห์ริซิ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621200 น.ส. นามีล๊ะ สุทธกิาร 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620736 น.ส. นาวกิา รอดเหลื่อม 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621338 น.ส. นํ้าฝน พงศ์จีน 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620992 น.ส. นํ้าฝน เพชรเชย 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621201 น.ส. นิชาทพิย์ ชํานาญวาด 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620589 น.ส. นิชาภา ไพศาล 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620314 นาย นิติภูมิ สุขเสริม 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620158 นาย นิธศิ ทองทพิย์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620721 น.ส. นิรัตนาภรณ์ วัตรสังข์ 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

621260 น.ส. นิศรา เกิดชู 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620087 น.ส. นิศาชล สมจิตต์ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620994 น.ส. นุชจรี วาหลง 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620215 น.ส. นุชนาถ คลายทุกข์ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620996 น.ส. นุรอัยนี่ อุศมา 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620460 น.ส. นุศรา ศรีคชชา 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620313 น.ส. นุสณี ศรีสกุล 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

620737 น.ส. นูรอัยดา มาดนนท์ 6612 : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620738 น.ส. นูรอลิฮัม หะแว 2221 : เคม ี(5 ป)ี

621114 น.ส. นูรุลอาซีกีน ซิเดะ 3744 : บัญชบีัณฑิต

620293 น.ส. เนตรธิดา จันทะเสน 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620198 น.ส. เนตรนภา แซ่อิ้ว 0473 : ดนตรีศึกษา

620702 น.ส. บงกช ภัทรปราณี 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620121 นาย บรรณสรณ์ แสงมณี 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620002 นาย บรรพต มะลวิรรณ 6606 : ภาษาไทย (4 ป)ี

620336 น.ส. บัณฑิตา เกสโร 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620598 นาย บาซิล ยมดี 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620079 น.ส. บุญสติา อรรถการไพฑูรย์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620004 น.ส. บุปผชาติ ไชยสุข 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620764 น.ส. บุษกร บุญฮอง 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620761 น.ส. บุษราคัม หนูสอน 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620319 น.ส. เบญจมาภรณ์ คงแก้ว 6617 : บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

620582 น.ส. เบญจรวย พูลสวัสดิ์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620454 น.ส. เบญจวรรณ จู่สกุล 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620268 น.ส. เบญจวรรณ ดาบเงิน 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620567 น.ส. เบญจวรรณ สันตะการ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620947 น.ส. เบญจารัตน์ บุญศรีโรจน์ 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

621454 นาย ปกรณ์ ดวงอรุณ 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

621001 นาย ปฏพัิทธ์ หลงขาว 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620670 น.ส. ปณัฐดา มกีรณ์ 0271 : การศึกษาปฐมวัย



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620660 น.ส. ปณติา เพ็งเผา 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620496 น.ส. ปถมพร จันทร์เพ็ญ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620093 น.ส. ปนัดดา กิสลัย 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621115 น.ส. ปนัดดา ทับทมิ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621455 น.ส. ปนัดดา ลันสุชีพ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620631 นาย ปรเมศร์ ศรีฟ้า 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620389 น.ส. ประกายกานต์ แซ่เตียว 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620150 น.ส. ประกายฟ้า โปสรักขะกะ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621002 นาย ประพันธ์ ณ สงคราม 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

620538 น.ส. ประภาพรรณ นุ่มนวล 0370 : คหกรรมศาสตร์

620305 น.ส. ประภาวรินทร์ คล่องทะเล 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620937 น.ส. ประภาศิริ ภูมิรักษ์ 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620507 นาย ประวทิย์ หลักบ้าน 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621003 น.ส. ปรัญญา ปานเพ็ชร 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620273 นาย ปริญญา วงษ์นุ้ย 6606 : ภาษาไทย (4 ป)ี

621342 น.ส. ปริญญาศิริ ดษิฐพงษ์ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621004 น.ส. ปริยานุช วิเชยีรรัตน์ 0357 : คณติศาสตร์

620914 น.ส. ปริศนา จันทร์สะอาด 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

621395 น.ส. ปริศนา เมืองประทับ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621005 น.ส. ปรีดาภรณ์ วงค์แก้ว 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620739 น.ส. ปรียานุช บางอวด 6606 : ภาษาไทย (4 ป)ี

621263 น.ส. ปรียานุช หลบีํารุง 0370 : คหกรรมศาสตร์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620858 น.ส. ปรียาภรณ์ สุวรรณมณี 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620525 นาย ปวริศร์ โกสินทร์ 0473 : ดนตรีศึกษา

621006 นาย ปวณี เส็มสัน 0677 : พลศึกษา

621007 น.ส. ปวณี์ธดิา รักขาว 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621398 น.ส. ปวณี์ธดิา ศรีคุย 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620680 น.ส. ปวณี์นุช วงศ์แฝด 6607 : เทคโนโลยีอุตสาหการ

621205 น.ส. ปวณีา บุตรมณี 3744 : บัญชบีัณฑิต

620267 น.ส. ปัญญาพร สันสําราญ 0357 : คณติศาสตร์

620453 นาย ปัณณวัฒน์ ทรงไว้ 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620177 น.ส. ปัทมพร คุณานนทกุล 0357 : คณติศาสตร์

620070 น.ส. ปัทมาภรณ์ ช่วยชู 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620138 น.ส. ปัทมาภรณ์ เพชรอนันต์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621344 น.ส. ปัทมาวดี แซ่ล้อ 0473 : ดนตรีศึกษา

620417 น.ส. ปาณิศา ชิณวงศ์ 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

621116 นาย ปานเทพ เซ่งซ้ิน 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621345 น.ส. ปารณัท ไพรสุวรรณ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620646 น.ส. ปาริฉัตร มูลสัน 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621207 น.ส. ปาริดา เมฆเรือง 0357 : คณติศาสตร์

620376 น.ส. ปาลติา ทองอยู่ 0677 : พลศึกษา

620361 น.ส. ปิ่นสุดา บาเห็ม 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

621208 น.ส. ปยิฉัตร ขาวนวน 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621009 นาย ปยิศักดิ์ นิเทศนพกุล 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620340 น.ส. ปยิะธดิา สุพรรณทอง 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620238 น.ส. ปยิะธดิา อุผา 0951 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

620194 น.ส. ปยิะภรณ์ สายเส็น 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620162 น.ส. ปยิะมาภรณ์ ใยฝ้าย 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620857 น.ส. ปยิะรัตน์ ราชพลแสน 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621499 นาย ปเิอตา จันทร์เพชร 0473 : ดนตรีศึกษา

620574 น.ส. ปุทตรี บอมะ 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

621010 นาย เปรมศักดิ์ ปันทรัตน์ 0473 : ดนตรีศึกษา

620446 น.ส. เปรมศินีย์ สุเหร็น 3744 : บัญชบีัณฑิต

620142 น.ส. เปวดี ศิริสาร 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620433 น.ส. ผกามาศ กล้าหาญ 3744 : บัญชบีัณฑิต

621011 นาย พงศกร ไกรรอด 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

621210 นาย พงศกร สันติมิตร 0677 : พลศึกษา

620585 นาย พงษ์พันธุ์ พงศานนท์ 0370 : คหกรรมศาสตร์

620221 น.ส. พจมาศ หนูเมือง 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620298 น.ส. พชรพร หลมิสถาพรกุล 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620798 น.ส. พชรศร ศรีทวปี 0357 : คณติศาสตร์

621012 น.ส. พชรีญา จักรกาญจน์ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620236 น.ส. พนิดา จินดาวงศ์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621094 น.ส. พนิดา ศรีเทพ 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620741 น.ส. พนิดา สํานักพงศ์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620280 น.ส. พรธิรา หงษ์โต 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620639 น.ส. พรพรรณ อ่อนเกตุพล 1173 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

620523 น.ส. พรพิมล ทดแทน 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621118 น.ส. พรไพลนิ พวงสว่าง 2229 : คณติศาสตร์ประยุกต์

621500 นาย พรภิรมย์ ขุนเจริญ 0677 : พลศึกษา

620140 น.ส. พรรณพัสษา แซ่เฮียบ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620552 น.ส. พรฤทัย ดวงฤทธิ์ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621346 น.ส. พรวศา โอนิกะ 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

621457 น.ส. พรวิภา เพชรโสม 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

621212 น.ส. พรสวรรค์ บุญอนันต์ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ปี)

620806 น.ส. พราวนภา เหล็นเรือง 2221 : เคม ี(5 ป)ี

621458 นาย พรินธร ไชยน้อย 0677 : พลศึกษา

620208 น.ส. พฤกษา มลี่าม 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620548 น.ส. พฤดี เอี้ยวซิโป 0357 : คณติศาสตร์

621213 นาย พฤษภา กัญญกนิตย์ 0208 : การพัฒนาชุมชน

620115 นาย พลกิต หนูช่วย 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621013 นาย พลเชฎฐ์ ปฏรัิตนัง 0473 : ดนตรีศึกษา

620394 น.ส. พลอยชมพู พงศ์สริิเดช 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621459 น.ส. พลอยธวรรณ คงเมคา 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621214 น.ส. พลอยพิศุทธิ์ บุรินทอง 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621014 น.ส. พัชริดา ศรีหมั่น 0357 : คณติศาสตร์

620271 น.ส. พัชรินทร์ แก่นเหล็ก 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621015 น.ส. พัชริวรรณ ชัยวิเศษ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620626 น.ส. พัชรี เกตุเอียด 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

621347 น.ส. พัณณิตา ชาลี 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621275 นาย พันธวัช เกาะกาหวี 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621461 น.ส. พันสริา เก้าเอี้ยน 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620688 น.ส. พัสตราภรณ์ ชิดเชี่ยว 0101 : การตลาด

621349 นาย พิทยา ชนารักษ์ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621120 นาย พทิวัส สุขะเจริญศิริ 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

621217 น.ส. พินิตนันท์ สายนาค 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621071 น.ส. พิมพ์พิสุทธิ์ เมืองสุคนธ์ 3744 : บัญชบีัณฑิต

621017 น.ส. พิยดา หว่านสัก 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620797 นาย พิริยะ กาเด็ดบาวา 6612 : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

621270 นาย พรีพงษ์ สระจักษ์ 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

621218 นาย พรีพัฒน์ สกุลชติ 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620073 นาย พีรวชิญ์ รักซ้อน 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

620278 นาย พรีศักดิ์ เสียงดี 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

621018 นาย พุฒพิงศ์ หัตถการ 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

621402 นาย พุทธทิัต หมายแร่ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621219 น.ส. เพชราภรณ์ ไชยรัตน์ทอง 3744 : บัญชบีัณฑิต

620551 น.ส. เพ็ญภัทรา สมุทรสารัญ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621460 นาย ฟัฎลี โมงสะอะ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620250 นาย ภควันต์ สุวรรณรัตน์ 6608 : เทคโนโลยีการประมง

621351 น.ส. ภณดิา ช่วยทองหอม 6602 : ทัศนศิลป์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621220 น.ส. ภัคจีรา ยุคุนธราภิรักษ์ 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620291 น.ส. ภัทรนันท์ แพใหญ่ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621021 นาย ภัทรพงศ์ นิตย์อภัย 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

620239 น.ส. ภัทรวรรณ วสิุทธกิิจ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621463 น.ส. ภัทรวรินทร์ บัวดํา 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620865 น.ส. ภัทรศยา จุลเกลี้ยง 0370 : คหกรรมศาสตร์

620796 น.ส. ภัทรศยา แซ่ฉอื 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620499 น.ส. ภัทราภรณ์ แย้มพราย 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

621221 น.ส. ภัทราวดี หวังดี 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620125 น.ส. ภัสสร นวลสาย 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620182 นาย ภาคภูมิ อยู่สําราญ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621271 นาย ภาณุ แข็งฤทธิ์ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620711 นาย ภาณุวัฒน์ ส่งแสง 0473 : ดนตรีศึกษา

620563 นาย ภาณุวิชญ์ ทอดทิ้ง 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620285 นาย ภานุวัฒน์ หมาดบเิละ 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

620304 น.ส. ภิญญดา ภูมิ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620118 น.ส. ภิญญดา สวัสดี 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

621022 นาย ภูมิ ธิดา 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621122 นาย ภูริณัฐ ขวัญเมอืง 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620940 น.ส. มณีรัตน์ ทองสกุล 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620762 น.ส. มณีรัตน์ วิเชียรครุฑ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620242 น.ส. มนต์สภา ชุมนาค 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621023 น.ส. มนัสชนก ขาวยนิ 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620833 น.ส. มนัสวี ศรีเมฆ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620531 น.ส. มยุรี ศรีจํารัส 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621223 น.ส. มยุรี ศรีสุวรรณ์ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620299 น.ส. มริสรา หล่อนกลาง 0677 : พลศึกษา

620553 น.ส. มลฤดี สมพร 3744 : บัญชบีัณฑิต

620632 น.ส. มะลฉิัตร พมิพ์สร 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621026 น.ส. มะลวิัลย์ แซ่เล่า 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621354 นาย มังกร ทองหยู 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620159 น.ส. มัณฑนา บุญเงิน 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620934 น.ส. มัยมูน ยามา 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620350 น.ส. มัสยา ไชยศรี 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

621224 น.ส. มาตา รักหาบ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621466 น.ส. มารศรี รองปาน 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621284 น.ส. มาริษา เป็นมิตร 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

621225 น.ส. มาริสา บ้าเร็ม 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620869 น.ส. มาเรียม อุตรสนิธุ์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620152 นาย มาลกีิ กล้าศึก 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621355 น.ส. มาลนิี บัวทอง 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620036 น.ส. มาลนีิ สมเขาใหญ่ 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

621467 น.ส. มาศิริ พจิติบรรจง 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620309 น.ส. มินตรา งามทรัพย์ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621356 น.ส. มุกรินทร์ ใยทอง 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

621123 นาย มูซอ หลําขุน 0357 : คณติศาสตร์

621028 นาย มูฮัมหมัดซาฟาวี วานิ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621226 นาย เมฆินทร์ รุณอุไร 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621227 น.ส. เมตตา ทองสดํีา 0357 : คณติศาสตร์

620231 น.ส. เมทนิี เทพอักษร 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620509 น.ส. เมธิสา เสริมกิจ 3744 : บัญชบีัณฑิต

621357 น.ส. เมลยา แก้วสุด 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620105 นาย ยงยุทธ แซ่หลี 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621400 น.ส. ยศมน เส้งสุ้น 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621504 น.ส. ยัสมนี มะอูเซ็ง 0357 : คณติศาสตร์

621127 นาย ยิ่งรัก คงมผีล 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620224 นาย ยูโร การพงศศรี 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

621128 น.ส. เยาวลักษณ์ คงสอน 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620474 น.ส. รมยกร ศักดา 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620547 น.ส. รมดิา เดชาฐาน 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620516 น.ส. รวันดา เร่สัน 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

620681 น.ส. ระพพีรรณ วารีศรี 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621083 นาย ระพพัีฒน์ ตรีแก้ว 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621031 นาย รักวรพงศ์ ลลีาเศรษฐกุล 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621358 น.ส. รักษิตา ปลอดเพ็ชร 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621032 น.ส. รัชดา ปราบปรี 0357 : คณติศาสตร์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620641 น.ส. รัชดาภรณ์ ประสานวรรณ 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620835 น.ส. รัชนีกร ทองประพันธ์ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621033 นาย รัฎฐาปนา สวนจันทน์ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621228 น.ส. รัตติญา เกิดทรัพย์ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620392 น.ส. รัตติยา มะเพ็ง 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621269 น.ส. รัตนพร หดีพัด 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620675 น.ส. รัตนาภรณ์ ศรทอง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621229 น.ส. รัตนาลักษณ์ สุขจุล 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621230 นาย ริฎวาน ดือราแม 0370 : คหกรรมศาสตร์

620416 น.ส. รินรดา พรหมอินทร์ 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620274 น.ส. รุ่งทวิา ละงู 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620539 นาย รุ่งเพชร ขันนุ้ย 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620210 นาย รุ่งเรือง สมัย 0101 : การตลาด

620094 นาย รุ่งโรจน์ คงประจันทร์ 0677 : พลศึกษา

620788 น.ส. รุ่งฤดี ทากุดเลาะ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620440 น.ส. รูซัยนีย์ นันทบุตร 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620368 นาย เรืองวทิย์ การะเกตุ 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620803 น.ส. ลักษมี ศรีสมบัติ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620889 นาย ลัสกร จันทร์สุวรรณ 0370 : คหกรรมศาสตร์

620685 นาย เลศิฤทธิ์ โงกเขา 0677 : พลศึกษา

621360 นาย วงศกร บุญรักษ์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620744 นาย วงศธร ตันฑเวช 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620745 น.ส. วชิรญาณ์ หมื่นลกึ 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620776 น.ส. วชิรา ประทปี ณ ถลาง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620871 น.ส. วนาลี ปันสม 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620232 น.ส. วนิดา จิหม้ง 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620470 น.ส. วนิดา ช่วยทอง 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620757 น.ส. วนิดา ไทยป๊อก 3744 : บัญชบีัณฑิต

620522 น.ส. วรกานต์ นวลแก้ว 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620214 น.ส. วรรณกานต์ คงพล 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620192 น.ส. วรรณพร สุขสี 6612 : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

620572 น.ส. วรรณรินทร์ ไชยทอง 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620005 น.ส. วรรณษา วรีะการ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621507 น.ส. วรรณภิา จันทร์ละออง 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620359 น.ส. วรรณี กูลหลัง 0357 : คณติศาสตร์

210452 น.ส. วรรณี เพ็ชรน้อย 0370 : คหกรรมศาสตร์

620560 น.ส. วรัชทินา แช่ทอง 3744 : บัญชบีัณฑิต

620153 น.ส. วรัญญา โกนากัน 6602 : ทัศนศิลป์

620662 น.ส. วรัญญา ปนแก้ว 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620057 น.ส. วรัญญา รัศมผีะกาย 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620339 น.ส. วรัญญา สุขวิทย์ 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

621233 นาย วรานุพงศ์ ณรงค์ราช 0357 : คณติศาสตร์

620211 น.ส. วราพร ไตรวิทย์ธรีานนท์ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620408 น.ส. วราภรณ์ แก้วเกลี้ยง 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620816 น.ส. วราภรณ์ ตุ๊กสุวรรณ 6602 : ทัศนศิลป์

620490 น.ส. วราภรณ์ บุญเพ็ง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621472 น.ส. วรารัตน์ ช่วยชิต 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621362 นาย วราวุธ นิสรา 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620104 น.ส. วริศรา หล่อเภรี 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620306 น.ส. วริษฐา หนูทอง 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620020 น.ส. วริษา เก็บทรัพย์ 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620746 น.ส. วริสสรา เจริญฤทธิ์ 0951 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

620682 น.ส. วรุณรัตน์ สงิหการ 0370 : คหกรรมศาสตร์

620793 นาย วัฒนา สุดยิ่ง 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620606 น.ส. วันวสิาข์ เกลอืนสนิธ์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620747 น.ส. วัสดา สํานักพงษ์ 0370 : คหกรรมศาสตร์

620700 น.ส. วารุณา ชูมณี 0370 : คหกรรมศาสตร์

620160 น.ส. วาสนา เจริญศักดิ์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620486 น.ส. วาสนา วงศ์ทอง 0370 : คหกรรมศาสตร์

620373 น.ส. วาสนา วังสุปเิยาะ 0357 : คณติศาสตร์

621037 นาย วิชยุตม์ นุ้ยสง่า 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620759 นาย วิทยา อานนท์ 0357 : คณติศาสตร์

621234 นาย วทิวัส ศรีสมบัติ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620596 นาย วรัิตน์ ชัยราบ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620810 น.ส. วิริยา คงแก้ว 0101 : การตลาด

621038 น.ส. วิลาวรรณ แท่นบัติ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620649 น.ส. วิลาวัลย์ สันโด 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620763 น.ส. วิไลลักษณ์ สงิหาแก้ว 0101 : การตลาด

620303 น.ส. วิไลวรรณ โลหะทัศน์ 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620180 น.ส. วีรยา เทพณรงค์ 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

621365 นาย วรีวัฒน์ วงค์แสนคํา 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

621267 นาย วรีะสทิธิ์ กองทัพ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620383 นาย วร่ีา มัดลงจิ 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620209 นาย วุฒชิัย โบบทอง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620039 น.ส. ศตกมล สุขมี 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620491 นาย ศรัณยู มีเสน 0208 : การพัฒนาชุมชน

621508 นาย ศราวุธ มีจันทร์ 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

620608 น.ส. ศศิกร เพชรฤทธิ์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620578 น.ส. ศศิกานต์ โนนใหญ่ 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620040 น.ส. ศศิชา กระจกเหลี่ยม 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620550 น.ส. ศศิณา สุขมาก 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621095 น.ส. ศศิธร ทองเมอืง 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

620275 น.ส. ศศิปรียา เศวตจนิดา 6617 : บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

620456 น.ส. ศศิวมิล กังแฮ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620450 น.ส. ศศิวมิล ชายชาติ 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620003 น.ส. ศศิวมิล ส่องแสง 3744 : บัญชบีัณฑิต

620406 น.ส. ศศิวมิล หนอนไม้ 0370 : คหกรรมศาสตร์

620683 น.ส. ศศิโสม แซ่ตัน 3744 : บัญชบีัณฑิต



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620919 นาย ศักกรียา เหมนะ 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620430 นาย ศักดิ์ดา วงศ์ทอง 0208 : การพัฒนาชุมชน

620856 น.ส. ศิรภัทร ตุดเอียด 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620554 น.ส. ศิรภัสสร สุขขนาน 6614 : เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

620310 น.ส. ศิรินยา หลาบโพธิ์ 0208 : การพัฒนาชุมชน

620041 น.ส. ศิริมล รุกซ้อน 3744 : บัญชบีัณฑิต

620749 น.ส. ศิริรัตน์ จันทร์แก้ว 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620086 น.ส. ศิริรัตน์ เนืองอนันต์ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621236 น.ส. ศิริวรรณ จติอาลัย 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621371 น.ส. ศิโรรัตน์ แก้วประดับ 6617 : บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

620428 นาย ศิวกานต์ กุลเกษ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620387 นาย ศิวัช วัฒนวไิลกุล 6615 : เทคโนโลยีดิจิทัล (วทิยาการคอมพวิเตอร์)

621039 นาย ศุภกร เนียนสม 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

621474 นาย ศุภกิตต์ิ ทัมพากร 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620668 นาย ศุภโชค ก่ิงทอง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620269 นาย ศุภสัณห์ สุขลิ้ม 0357 : คณติศาสตร์

620750 น.ส. ศุภานัน บุดดีคํา 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620461 น.ส. ศุภาพิชญ์ กรอบแก้ว 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620687 นาย สงกรานต์ แซ่ทิ่ง 6606 : ภาษาไทย (4 ป)ี

620540 นาย สมมิต พรมแสงจันทร์ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620634 น.ส. สมฤทัย ปาทาน 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621091 นาย สรวศิ ก๋งเม่ง 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621239 น.ส. สรัญญา พุกประจบ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620674 น.ส. สรัลนุช กุลกิจ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620161 น.ส. สรัลพร หลน้ีอย 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620042 น.ส. สริภัทร์ จันทร์อุดม 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

620009 น.ส. สโรชา เจอืจุน 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621041 น.ส. สโรชา นาคบํารุง 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

621042 น.ส. สโรชา ปัญญาสริิกุล 3744 : บัญชบีัณฑิต

621241 น.ส. สลติา รักร่วม 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620658 น.ส. สลลิทพิย์ คงน้อย 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621242 น.ส. สวรรยา ศรีรัตน์ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621043 น.ส. สสณิัฎฐ์ พันธุ์อุบล 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621374 นาย สหชาติ ประกอบแก้ว 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620043 นาย สหัสวรรษ กังวลกิจ 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

621375 นาย สหัสวรรษ ประพันธ์ 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620854 นาย สหัสวรรษ เหรียญรุ่งโรจน์ 0473 : ดนตรีศึกษา

621376 นาย สหัสศวรรษ ชูสงค์ 0677 : พลศึกษา

620419 น.ส. สัณห์สนีิ พันธ์ทพิย์ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620879 นาย สาคร ทองยะ 6608 : เทคโนโลยีการประมง

620290 น.ส. สานูลา สําเร 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620367 น.ส. สายธาร พลายชุม 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620620 นาย สทิธกิานต์ นุ้ยสง่า 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620081 นาย สทิธพิล หมื่นภักดี 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620789 นาย สิปปกร เมืองมา 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

621073 นาย สริสทิธิ์ ทับทวี 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621044 น.ส. สริินภา หวังดี 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621243 น.ส. สริิวมิล ทองเหมอืน 0101 : การตลาด

620097 น.ส. สุกัญญา แท่นมณี 0101 : การตลาด

620898 น.ส. สุจาลี กุลวงษ์ 0370 : คหกรรมศาสตร์

620695 น.ส. สุชัญญา ศรียาภัย 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621045 น.ส. สุชัญญา สุขส่ง 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621135 น.ส. สุชาดา หยังกุล 0357 : คณติศาสตร์

620922 น.ส. สุดารัตน์ โต๊ะหลัง 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620324 น.ส. สุดารัตน์ ประตูคํา 0101 : การตลาด

620696 น.ส. สุดารัตน์ เปาะทอง 0208 : การพัฒนาชุมชน

620614 น.ส. สุดารัตน์ หนูสวัสดิ์ 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620760 น.ส. สุทธกิานต์ แก้วเกตุ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620855 นาย สุทธรัิตน์ ศรีตังนันท์ 0951 : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

620154 น.ส. สุธางศ์ทพิญ์ อนุนาม 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620659 น.ส. สุธารัตน์ อาสนะ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620444 น.ส. สุธดิา ทองพมิล 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621046 น.ส. สุธติรา หง้าฝา 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620588 นาย สุนทร สาระภี 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

621136 น.ส. สุนันท์กานต์ กสวิุฒิ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621477 น.ส. สุนันทา เพชรศิลป์ 0357 : คณติศาสตร์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620607 น.ส. สุนันทชิา ระวกิาร 6614 : เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

621277 น.ส. สุนิษา กาลแก้ว 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620065 น.ส. สุนิสา ดีบุตร 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

621047 น.ส. สุนิสา เสมาพัฒน์ 0677 : พลศึกษา

620341 น.ส. สุปรียา บรรณกิจ 0357 : คณติศาสตร์

621399 น.ส. สุพรรณกิา เต่าจันทร์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620096 น.ส. สุพรรณษิา สทิธบิุตร 0101 : การตลาด

621048 น.ส. สุภมาศ แก้วมั่น 0357 : คณติศาสตร์

621378 น.ส. สุภัชชา จันทร์ธํารง 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621379 น.ส. สุภัชชา สันแก้ว 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620923 น.ส. สุภานัน เกลื่อนการ 6613 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

620131 น.ส. สุภาพร ชูดํา 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

620374 น.ส. สุภาพร สัสดี 0357 : คณติศาสตร์

621248 น.ส. สุภาภรณ์ คําภูเมือง 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621411 น.ส. สุภาวดี คงประจันทร์ 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621050 น.ส. สุภาวดี จันทร์สุข 3744 : บัญชบีัณฑิต

210553 น.ส. สุภาวดี ตงอ่อน 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620663 น.ส. สุภาวดี ฤทธี 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620471 น.ส. สุภาวรรณ แซ่สอื 6603 : เทคโนโลยอีาหาร

620465 น.ส. สุมินทร์ตรา เหง้าพรหมมินทร์ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621139 น.ส. สุรัญญา อะหลแีอ 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620709 น.ส. สุรัสวดี มลมาลา 0473 : ดนตรีศึกษา



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620694 น.ส. สุวรรณทา รายารักษ์ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620690 น.ส. สุวรรณรัตน์ สมหิลัง 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620356 น.ส. สุวันนา กล้ากะชีวิต 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620452 น.ส. สุวิดา บัวสด 3774 : ศิลปะการจัดการแสดง

620924 นาย เสฎฐวุฒิ คงเลศิ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620576 น.ส. เสาวภา ภูริสริิกุล 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620765 น.ส. เสาวรส ปิยะเขต 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621250 น.ส. เสาวรีย์ มุขดี 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620925 น.ส. เสาวลักษ์ ยาดํา 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621259 น.ส. เสาวลักษณ์ พังคณยี์ 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620068 น.ส. โสภาวดี หมันกุล 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620230 น.ส. โสรยา ดําเดิม 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621279 นาย หน่ึงมนีา พึ่งบุบผา 6612 : เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

620926 นาย หฤษฎ์ รอเกตุ 0473 : ดนตรีศึกษา

620008 น.ส. หัตถกาญจน์ นิลอุปถัมภ์ 0357 : คณติศาสตร์

620938 นาย หัสวรรษ ศิริลักษณ์ 6614 : เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

621380 น.ส. อจิรภาส์ ขาวเรือง 0357 : คณติศาสตร์

620601 น.ส. อฐิติญา วัฒนา 0547 : นิติศาสตรบัณฑิต

620069 น.ส. อทิตยา อาจเส็น 0271 : การศึกษาปฐมวัย

620645 น.ส. อทิติยา ญาติสมบูรณ์ 0208 : การพัฒนาชุมชน

621381 นาย อธปิ วภิาสสริิกุณ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621510 นาย อธพินธ์ อุดมศรี 0357 : คณติศาสตร์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621479 นาย อธวิัฒน์ บุตรกริม 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620654 นาย อธวิัฒน์ ผลหรัิญ 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620262 น.ส. อนัญดา บุตรหลํา 0357 : คณติศาสตร์

621052 นาย อนันตชัย หนักแน่น 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

621382 นาย อนาวนิ บุญเทยีม 6614 : เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

621088 นาย อนิรุช อนิทชูด 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620018 นาย อนุชัย ประหารภาพ 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620698 นาย อนุวัฒน์ ชัยสิทธิ์ 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620109 นาย อนุวัฒน์ แดงบุญช่วย 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620322 นาย อนุวัฒน์ วิเชียรรัตน์ 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

620807 น.ส. อนุสรา ศรีพทิักษ์ 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620276 น.ส. อนุสรา อุราพรรณอนันต์ 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620308 น.ส. อภิชญา อารีการ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620669 นาย อภิชาติ เจือจุน 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

210103 น.ส. อภิญญา ยอดทอง 3855 : นวัตกรรมการออกแบบ

621383 น.ส. อภิรดี ยะวิเชียร 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621511 น.ส. อภิวดี หะหมาน 2227 : ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี

620715 นาย อภิสทิธิ์ ทองสนิธุ์ 0473 : ดนตรีศึกษา

621384 นาย อภิสทิธิ์ ประสพมติร 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621054 นาย อภิสทิธิ์ ปติิทะโน 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621253 นาย อภิสทิธิ์ เพชรสุด 0677 : พลศึกษา

620591 นาย อมรเทพ ชัมพูทะนะ 0677 : พลศึกษา



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620445 น.ส. อมลวรรณ สันขาว 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620156 น.ส. อรทัย ทรัพย์ประมูล 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620083 น.ส. อรยา สทิธิชัย 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620349 นาย อรรณพ จันทร์แดง 0380 : คอมพวิเตอร์ศึกษา

621056 น.ส. อรวรรณ ยานิยม 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621385 น.ส. อรวรรณ สุวรรณรัตน์ 0208 : การพัฒนาชุมชน

621512 น.ส. อรวรรณ โสะอ้น 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620472 น.ส. อรอนงค์ จันทร์มุณี 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620603 น.ส. อรอุมา แซ่เก๋า 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621480 น.ส. อรอุมา บุญเกษม 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620720 น.ส. อรัญญา โนนใหญ่ 0473 : ดนตรีศึกษา

621408 น.ส. อริญชยา ถ่ินลิพอน 3744 : บัญชบีัณฑิต

620092 น.ส. อริษา ศรีหมุน 0473 : ดนตรีศึกษา

620604 น.ส. อริสรา เจียระนัย 3744 : บัญชบีัณฑิต

621141 น.ส. อริสรา อ่อนแก้ว 0677 : พลศึกษา

620243 น.ส. อริสา พรหมกุล 2221 : เคม ี(5 ป)ี

620047 น.ส. อริสา สิงห์โต 2229 : คณติศาสตร์ประยุกต์

620873 นาย อลฟิ นันทปรีชา 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620420 น.ส. อลิสา สิทธศัิกดิ์ 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

621058 น.ส. อลีนา จานะ 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620536 น.ส. อลีนา จําปาดะ 0370 : คหกรรมศาสตร์

620754 น.ส. อวัสดา ทองอินทร์ 0370 : คหกรรมศาสตร์



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620714 น.ส. อักษรศิลป์ จินดาพันธ์ 0370 : คหกรรมศาสตร์

621254 น.ส. อักษิพร หมื่นคํา 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620369 น.ส. อัจจิมา นุ่นกุล 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621387 น.ส. อัญชลี เกตุบูรณะ 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)

620248 น.ส. อัญสริยา คงหนู 0271 : การศึกษาปฐมวัย

621482 น.ส. อัณณา ชัยสิทธิ์ 0357 : คณติศาสตร์

621060 นาย อับดุลราฟาน ยูโซ๊ะ 0677 : พลศึกษา

621255 นาย อัษฎาภรณ์ รักจุ้ย 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621256 น.ส. อัสราภรณ์ หมาดสตูล 6616 : บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620048 น.ส. อัสรีนา อิ่มกลิ่น 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620927 นาย อาณัฐ สําลี 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620379 น.ส. อาทติยา เจริญดี 0136 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

620782 น.ส. อาทติยา แต้มประสทิธิ์ 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

621388 น.ส. อาทติยา สิงห์โต 2671 : คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

621064 นาย อานนท์ รักษาจติร 6496 : การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

621389 นาย อานนท์ ลลีาวงศ์สันติ 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

620495 นาย อานัส บนิดุเหล็ม 0677 : พลศึกษา

620533 น.ส. อามิน๊ะ รอเหมมัน 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

621391 น.ส. อาริยา ภารา 0941 : วทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ป)ี

620405 น.ส. อารีญา ทิ้งเหม 0756 : ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

621392 นาย อารีฟีน ลังเมอืง 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620886 น.ส. อารีย์ญา ยอดแก้ว 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่ร้ัวแคแสด 2019

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

620113 น.ส. อารียา เทอดไทย 0370 : คหกรรมศาสตร์

621066 น.ส. อารียา นาวาเดช 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620022 น.ส. อารียา มาลี 1149 : สังคมศึกษา (5 ป)ี

621393 น.ส. อารียา ร่ืนเริง 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621515 น.ส. อารียา ศรีนวล 0357 : คณติศาสตร์

621067 น.ส. อารียา สสีว่าง 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

620590 น.ส. อารียา หนูขาว 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

621394 น.ส. อารีรัตน์ ผอมบุตร 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620120 น.ส. อารีวรรณ ใหญ่หลวง 3773 : การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

621145 น.ส. อินทิรา เกิดตลอด 3774 : ศิลปะการจัดการแสดง

620006 น.ส. อินทิรา คุณารักษ์ 0787 : ภาษาไทย (5 ป)ี

620592 น.ส. อินทิวร ประกอบ 6605 : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620561 น.ส. อินธริา มะโนแป๊ก 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

621146 นาย อุดมศักดิ์ เก้ือนะ 0835 : รัฐประศาสนศาสตร์

620050 น.ส. อุทัยรัตน์ แก้วมีชัย 0357 : คณติศาสตร์

620564 น.ส. อุทัยวรรณ คทายุทธ 0732 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

620775 นาย เอกธนา ทองเกลี้ยง 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

621069 น.ส. เอเซีย ยือฆา 0052 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

620052 น.ส. เอื้อมดาว อินจันทร์ 6499 : การจัดการธุรกิจโรงแรม

620693 น.ส. โอทมิา คงทอง 6618 : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบนิ)
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