
 

 

                       
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019  

(เฉพาะผู้ที่แจ้งความจํานงเข้าศึกษา เพ่ิมเติม) 
ประจําปีการศึกษา 2562 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต  ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจําปกีารศึกษา 2562  

ประเภทโครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เสร็จสิ้นแล้วน้ัน และมหาวิทยาลัยแจ้งให้

ผู้ที่มีความจํานงเข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ยื่นแบบแจ้งความจํานงเข้าศึกษา (เฉพาะบางสาขาวิชา) เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2561 

ต้ังแต่เวลา 14.30 – 17.00 น. ไปแล้วน้ัน 
   

ในการน้ี  จึงขอประกาศใหผู้้ที่มีรายช่ือตามประกาศฉบับน้ี รายงานตัวพร้อมชําระเงินค่าข้ึนทะเบียน 

เป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ในวันพฤหัสบดีที ่20 ธันวาคม 2561 
เวลา  08.30 – 11.00 น.  ณ ศูนยป์ระชุม มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทุกท่าน  ให้ปฏิบัติตามข้อที่ 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) 
 

หมายเหต ุ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562  ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน  

ส่งสําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.)  ฉบับสําเร็จการศึกษา จํานวน 3  ฉบบั  

ณ งานทะเบียนและรับเข้า  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช้ัน 2 อาคาร 1 
 
 

 ในวันรายงานตัว (วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561) จะต้องชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็น 

นักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
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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 

เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 16,650 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร 16,650 

 เทคโนโลยีการประมง 16,650 

 
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

16,650 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  
บรหิารธรุกิจบณัฑิต การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

40,650 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 16,650 

 ภาษาไทย (4 ปี) 16,650 

 การพัฒนาชุมชน 16,650 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 16,650 

 ศิลปะการจัดการแสดง 16,650 

 นวัตกรรมการออกแบบ 16,650 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 18,650 
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หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจาํนวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตวั (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562) 

คณะวิทยาการจัดการ  
บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16,650 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16,650 

 การตลาด 16,650 

 
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเป็น

ผู้ประกอบการ) 

19,650 

 
บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ

นวัตกรรมการบริการ) 

19,650 

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 16,650 

นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต 16,650 
 
 
 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา   
 
 
 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต รับสมคัรเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประเภทกลุม่ภาคีมหาวทิยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2562 จําหน่าย
ระเบียบการรับสมคัรวนัที่ 2 มกราคม – 5 เมษายน 2562 และรับสมัคร 1 – 5 เมษายน 2562   
สํานกัสง่เสริมวชิาการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  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

620053 น.ส. กรีฑา ทอดทิ้ง ภาษาไทย (4 ป)ี

621289 น.ส. กัญญ์วรา บุญรอด นิติศาสตรบัณฑิต

620390 น.ส. กานติมา ไชยวัตร คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

620124 น.ส. จรุณี นาวารักษ์ การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

621156 น.ส. จิตสุภา ดําดี ภาษาไทย (4 ป)ี

620127 น.ส. จิราพร หนูแก้ว บัญชบีัณฑิต

620963 น.ส. จรีวรรณ นาราช บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620191 น.ส. จุฑามาศ สวัสดี การพัฒนาชุมชน

620297 น.ส. จุไรรัตน์ ทองเล็ก สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

621309 น.ส. ฉันทพิชญา สุขสวัสดิ์ ทัศนศิลป์

621090 น.ส. ชาลสิา เตียงน้อย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620805 น.ส. ญาณศิา เสนแก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์

621176 น.ส. ณกมล ประทีป ณ ถลาง บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

620732 น.ส. ณัฏฐา ลอืสวัสดิ์ การพัฒนาชุมชน

620978 นาย ณัฐภัทร สังข์น้อย นิติศาสตรบัณฑิต

621185 นาย ดือเระ มะเซ็ง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

620167 นาย ธนดล เจริญพักตร์ คณติศาสตร์ประยุกต์

620126 น.ส. ธนาภรณ์ สุเพ็ญภาค การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

621261 น.ส. นงพงา ตุ้งกู นิเทศศาสตรบัณฑิต

620988 น.ส. นริสรา พลการ บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620863 นาย พงศภัค สิตบุศย์ บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620448 นาย พัศกรณ์ ลําลอง นิเทศศาสตรบัณฑิต

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝั่งขุมน้ํา)

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2562

โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2019 (เฉพาะผู้ท่ีแจ้งความจํานงเข้าศึกษา เพิ่มเติม)

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 สู่รั้วแคแสด 2019 (เฉพาะผู้ท่ีแจ้งความจํานงเข้าศึกษา เพิ่มเติม)

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่  20  ธันวาคม 2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

621222 นาย ภานุพงศ์ แซ่เหลี่ยม การพัฒนาชุมชน

620415 น.ส. มนิตรา สรรเพ็ชร คณิตศาสตร์ประยุกต์

621274 น.ส. ยอดหทัย สุขใส นิติศาสตรบัณฑิต

620067 น.ส. รสริน กันที บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621361 นาย วรวุธ เทยีมทัด เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

620066 น.ส. วิลาวรรณ พันธ์ทพิย์ บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

620842 นาย วุฒพิงศ์ เชื้อพุทธ นิเทศศาสตรบัณฑิต

620899 น.ส. ศิริพร คงเกิด นิติศาสตรบัณฑิต

621040 น.ส. สร้อยจีน นิลยัง บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

621377 น.ส. สุจิรา ด้วงเพ็ชร การพัฒนาชุมชน

620294 นาย สุทัศน์ กองสมบูรณ์ บธ.บ.(การเป็นผู้ประกอบการ)

621249 น.ส. เสาวนีย์ ชูภักดิ์ บธ.บ.(การจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอเีวนต์))

620213 นาย อาทติย์ นวลสมศรี ภาษาไทย (4 ป)ี

621265 น.ส. อุบลรัตน์ เหล่าพรหม นิเทศศาสตรบัณฑิต
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