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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์เดชา  สีดูกา
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.บทม.611

  6120136101  นางสาวกนกกร  ใจสงเคราะห์1 10

  6120136102  นางสาวกมลรัตน์  พรมศรี2 10

  6120136103  นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยบก๊ก3 10

  6120136104  นางสาวกัญชรส  วงศ์โกวรรณ4 10

  6120136105  นางสาวกานต์ธิดา  ปานเม่ง5 10

  6120136106  นางสาวเกียรติสุดา  ทองวล6 10

  6120136107  นางสาวจิตติมา  จินดาพล7 10

  6120136108  นางสาวชมพูนุช  กิ่งพุดซา8 10

  6120136109  นายชัยกานต์  บุญแสง9 10

  6120136110  นางสาวชีวาพร  สักคุนา10 10

  6120136111  นางสาวดลฤดี  อินอักษร11 10

  6120136112  นายทีปกร  แก้วพิมล12 10

  6120136113  นายธนพล  กิตติธรกุล13 10

  6120136114  นางสาวธัญรัตน์  เทพสุวรรณ14 10

  6120136115  นางสาวนัฐทิชา  ช่วยรอด15 10

  6120136116  นายนันทวุฒิ  โคตรโมลี16 10

  6120136117  นางสาวบุญญิสา  บัวจันทร์17 10

  6120136118  นางสาวปฐวีกานต์  ปานนิล18 10

  6120136119  นางสาวปวีณา  ถินนา19 10

  6120136120  นางสาวปัทมวรรณ  ชุมแก้ว20 10

  6120136121  นางสาวปุณฑริก  หอยสังข์21 10

  6120136122  นายพชร  สุนทวารีฤทธิ์22 10

  6120136123  นางสาวพรชิตา  พลีตา23 10

  6120136124  นางสาวพลอยไพลิน  โพธิ์หอม24 10

  6120136125  นายพุฒิชัย  คงทน25 10

  6120136126  นางสาวมณีมณฑ์  สมศักดิ์26 10

  6120136127  นางสาวมาลีรัตน์  พาน27 10

  6120136128  นางสาวยศเยาวเรศ  รัตนะตมิศวรา28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์เดชา  สีดูกา
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.บทม.611

  6120136129  นางสาวราชาวลี  สกุลประดิษฐ์29 10

  6120136130  นายวชิรวิทย์  วารินทร์30 10

  6120136131  นางสาววรรณภา  พลายเพ็ชร์31 10

  6120136132  นางสาววรรณิศา  จั่นฮวบ32 10

  6120136133  นางสาววิภาวรรณ  สุขจ้อง33 10

  6120136134  นายวีระพัฒน์  ช่วยสถิตย์34 10

  6120136135  นายศาษตรา  ส่งเสริม35 10

  6120136136  นางสาวศิริลักษณ์  มูสโกภาศ36 10

  6120136137  นางสาวศุภกาญจน์  ชูบุญทอง37 10

  6120136138  นางสาวสุณี  บินสาอิ38 10

  6120136139  นางสาวหน่ึงฤทัย  ช่วยทอง39 10

  6120136140  นายอนันต์  ธนปรีดากุล40 10

  6120136141  นางสาวอภิษฎา  โพธิ์หอม41 10

  6120136142  นางสาวอาทิตญา  ราชเดิม42 10

  6120136143  นายเอกรินทร์  สวัสดี43 10

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์เดชา  สีดูกา
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.บทม.612

  6120136201  นางสาวกนกวรรณ  ภู่แป้น1 10

  6120136202  นางสาวกมลทิพย์  หงอสกุล2 10

  6120136203  นางสาวกรรณิการ์  หะจิ3 10

  6120136204  นายกฤตมุข  ตัณฑกิจ4 10

  6120136205  นางสาวกุลิสรา  อึ๋งสกุล5 10

  6120136206  นางสาวจันจิรา  ชูแก้ว6 10

  6120136207  นางสาวฉันท์ชนก  หนูเกลี้ยง7 10

  6120136208  นางสาวชนาธิป  เวชกุล8 10

  6120136209  นางสาวซันญ่า  สุมาลี9 10

  6120136210  นายณฤกษ์  อักษรช่ืน10 10

  6120136211  นางสาวณหทัย  จงใจ11 10

  6120136212  นางสาวณัฐชฎาภรณ์  เทพทอง12 10

  6120136213  จ่าตรีณัฐพล  เมืองจันทบุรี13 10

  6120136214  นางสาวเดือนเพ็ญ  ตรีวิเศษ14 10

  6120136215  นายธนกฤต  พิศดู15 10

  6120136216  นางสาวธรรมรส  แก้วลิพอน16 10

  6120136217  นายนฤชน  ชุมทอง17 10

  6120136218  นางสาวนัจญวา  หวันกะมา18 10

  6120136219  นางสาวนุชจรี  แก้วฝ่าย19 10

  6120136220  นางสาวปฐมพร  แถวบุญตา20 10

  6120136221  นางสาวปรางวดี  ศรีอํานาจ21 10

  6120136222  นางสาวปวีณา  อาดผล22 10

  6120136223  นางสาวปาริษา  เขียวสอาด23 10

  6120136224  นางสาวปิยนุช  ทองประไพ24 10

  6120136225  นายพชร  พาริก25 10

  6120136226  นางสาวพรพิมล  เกศูนย์26 10

  6120136227  นายพีระศักดิ์  ไทยเล็ก27 10

  6120136228  นางสาวภัทรศยา  สุวรรณรัตน์28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์เดชา  สีดูกา
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.บทม.612

  6120136229  นางสาวมาริสา  สมบูรณ์29 10

  6120136230  นายเมธัส  เพ็ชรล่อเหลียน30 10

  6120136231  นางสาวเมธาวี  บัวซ้อน31 10

  6120136232  นางสาวรัตติการณ์  จุ้งหลก32 10

  6120136233  นางสาววรรณพร  ริโยธา33 10

  6120136234  นางสาววาสนา  เลิศไกร34 10

  6120136235  นายวีรภัทร  กั้งแฮ35 10

  6120136236  นางสาวศศิธร  ชุมขวัญ36 10

  6120136237  นางสาวสมฤทัย  หมานยวง37 10

  6120136238  นายสุกัรนันท์  ตาเละ38 10

  6120136239  นางสาวสุชัญญ์ญา  ชุมแสง39 10

  6120136240  นางสาวสุรัสสา  ทวีรส40 10

  6120136241  นางสาวอชิรญา  ทองอินทร์รัตน์41 10

  6120136242  นายอภินัทธ์  ศรีงาม42 10

  6120136243  นางสาวอัจฉรา  ณ นคร43 10

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์วัชราวดี  นิรุติธรรมธรา
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.คพธ.61

  6123805101  นายกิติคุณ  พ่วงแสง1 10

  6123805102  นายเกยูร  ผ่านแสนเสาร์2 10

  6123805103  จ่าเอกเกียรติศักดิ์  นาคกุล3 10

  6123805104  นางสาวจันทร์สุดา  ทองทับ4 10

  6123805105  นายเจษฎา  ธรรมรัตนพฤกษ์5 10

  6123805106  นางสาวชฎาพร  ถาวร6 10

  6123805107  นายชนิตพล  นพสุวรรณ7 10

  6123805108  นายชยานันต์  สุขศรีรัง8 10

  6123805109  นางสาวชาดาพร  เฉิดฉาย9 10

  6123805110  นายไชยวัฒน์  เลิศรักษ์10 10

  6123805111  นางสาวณัฐริกา  เป็นสุข11 10

  6123805112  นายณัฐวุฒิ  ทองแสวง12 10

  6123805113  นายณัฐิวุฒิ  ไตรบุญ13 10

  6123805114  นางสาวทัยรินทร์  รักเหมือน14 10

  6123805115  นายธนวัฒน์  โภคบุตร15 10

  6123805116  นางสาวธนันดา  กวนเวียงจันทร์16 10

  6123805117  นางสาวนภาพร  ไหมศรีขาว17 10

  6123805118  นายนิรชัย  เกื้อชู18 10

  6123805119  นางสาวนุจรี  อนันตกูล19 10

  6123805120  นางสาวเบญจมาภรณ์  ด้วงแดง20 10

  6123805121  นายปรมินทร์  ชูใหม่21 10

  6123805122  นางสาวปาริชาต  ช่วยทิพย์22 10

  6123805123  นางสาวปิยฉัตร  เนียมไทย23 10

  6123805124  นางสาวพัชราภรณ์  ทองพันธ์24 10

  6123805125  นายภัทรพร  ลือวิพันธ์25 10

  6123805126  นายยุทธนันท์  จันทร์เกิด26 10

  6123805127  นางสาวริษฎีกร  ไหมแย้ม27 10

  6123805128  นายเริงศักดิ์  แสวงทรัพย์28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์วัชราวดี  นิรุติธรรมธรา
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.คพธ.61

  6123805129  นายวชิรวิทย์  ทองตัน29 10

  6123805130  นางสาววรัณรดา  บุญสุข30 10

  6123805131  นางสาววริศรา  แก้วเพ็ง31 10

  6123805132  นายวสุพล  โกยดุลย์32 10

  6123805133  นายวัตนา  ทําศรี33 10

  6123805134  นางสาวศรีวิภา  เรืองจันทร์34 10

  6123805135  นางสาวศศิธร  เช้ือหงษ์35 10

  6123805136  นายสราวุธ  ท่าจีน36 10

  6123805137  นางสาวสังวาล  เล่าส้ม37 10

  6123805138  นางสาวสุกัญญา  แซ่ลิ้ม38 10

  6123805139  นายสุรสิงห์  สิทธิหา39 10

  6123805140  นางสาวสุไวมะห์  อาโก๊ะ40 10

  6123805141  นางสาวสุไวยบ๊ะฮ์  สาแม41 10

  6123805142  นางสาวแสงพธู  แอหลัง42 10

  6123805143  นางสาวหัทยา  บุญล้อม43 10

  6123805144  นายอดิศร  ลีลารัตน์รุ่งเรือง44 10

  6123805145  นายอนุศิษย์  ปิ่นเพ็ชร์45 10

  6123805146  นายอรรถวิทย์  ปั๋วสวัสดิ์46 10

  6123805147  นายอัฟวุ์  มรรษนัยน์47 10

  6123805148  นางสาวเอมผกา  มีแก้ว48 10

  6123805149  นางสาวฮาสาน๊ะ  แดงหลัง49 10

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการตลาด
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยา  นาคแก้ว
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.กต.611

  6120101101  นางสาวกตัญญุตา  แสงบุญ1 10

  6120101102  นางสาวเกศริน  ขุนเอียด2 10

  6120101103  นายเกษมศานต์  เพชรรักษ์3 10

  6120101104  นางสาวขนิษฐา  แสงทอง4 10

  6120101105  นายคธาวุธ  ไชยศิริ5 10

  6120101106  นางสาวจิตวรรณ  สุขแก้ว6 10

  6120101107  นางสาวญาดา  ดาราจันทร์7 10

  6120101108  นายฐกฤต  ด่านวิริยะกุล8 10

  6120101109  นายธนกฤต  เลียบทอง9 10

  6120101110  นายธนชาติ  เดชะโช10 10

  6120101111  นายธนโชค  เพ็ชรล่อเหลียน11 10

  6120101112  นางสาวธันย์ชนก  พรามกุล12 10

  6120101113  นายนพดล  ฝ้ายเพ็ชร์13 10

  6120101114  นางสาวนฤมล  สุทธิเกิด14 10

  6120101115  นายนิสิต  พุ่มวิเศษ15 10

  6120101116  นางสาวปริศรา  แสงมณี16 10

  6120101117  นางสาวพรนัชชา  ศรีเพชร17 10

  6120101118  นายพัฒน์พงศ์  จันทร์ไตรรัตน์18 10

  6120101119  นางสาวพิมพ์ปวีณ์  อาจเอี่ยม19 10

  6120101120  นางสาวพิมพ์พิศา  ศรีมินิพันธ์20 10

  6120101121  นางสาวเพชรรัตน์  โชคเกื้อ21 10

  6120101122  นายภานุพงศ์  แก้วนิมิตร22 10

  6120101123  นางสาวมาติกา  ประทีป ณ ถลาง23 10

  6120101124  นางสาวมินตรา  ตีรถะสวัสดิ์24 10

  6120101125  นายมูซ๊อฟฟัร  มาจะ25 10

  6120101126  นางสาวเลิศสิริ  ทรงทอง26 10

  6120101127  นางสาววราทิพย์  รามแก้ว27 10

  6120101128  นายวราวุธ  เกรียงทวีกิจ28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการตลาด
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยา  นาคแก้ว
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.กต.611

  6120101129  นางสาววันวิสา  บัวคํา29 10

  6120101130  นายวุฒิไกร  กาพร30 10

  6120101131  นางสาวศรัญพร  วาณิชกุลนันทน์31 10

  6120101132  นางสาวสมปรารถนา  วารี32 10

  6120101133  นางสาวสันทนีย์  ตัณฑัยย์33 10

  6120101134  นางสาวสุธิดา  ทิพย์สมบัติ34 10

  6120101135  นางสาวสุพัตรา  เกตุแก้ว35 10

  6120101136  นายอนุชา  เสโท36 10

  6120101137  นางสาวอรอนงค์  คงอินทร์37 10

  6120101138  นางสาวอิงอร  สามสี38 10

  6120101139  นางสาวอุษณีย์  อุดมลักษณ์39 10

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

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

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์พฤฒิยาพร  มณีรัตน์
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.ททบ.611

  6123773101  นายคุณพิสิฐ  นิลเพชร1 10

  6123773102  นางสาวจิตรลดา  พูลทวี2 10

  6123773103  นางสาวเจนจิรา  สมบูรณ์3 10

  6123773104  นายณัฐกิตติ์  ทรัพย์ทวี4 10

  6123773105  นางสาวทาชารีน่า  คงจันทร์5 10

  6123773106  นางสาวธนพร  ยมนา6 10

  6123773107  นายธัญพิสิษฐ์  ขันธ์สามล7 10

  6123773108  นางสาวนราภรณ์  ทองย้อย8 10

  6123773109  นางสาวนิรุชา  คําลือวงค์9 10

  6123773110  นางสาวนุชรี  ดาราแสง10 10

  6123773111  นางสาวนูรอัยนีย์  ยาครัน11 10

  6123773112  นางสาวบุศรินทร์  นาคสะเกษ12 10

  6123773113  นางปิยวรรณ  เกษมสถิตย์วงศ์13 10

  6123773114  นางสาวพัชนิดา  ประดับเหลือง14 10

  6123773115  นายพีระพล  รอดอุนา15 10

  6123773116  นางเพียงใจ  เตียงน้อย16 10

  6123773117  นางสาวภควดี  แซ่อ๋าง17 10

  6123773118  นางสาวภัทรภรณ์  พรมน้ํา18 10

  6123773119  นางสาวภัทราพร  อาวัชนาการกูล19 10

  6123773120  นางสาวมอนิก้า  มันเฟรดี้20 10

  6123773121  นายโมฮัมเม็ด อิหับ  ซาด มะหะมุด เมทลอลลี่21 10

  6123773122  นายราชิ  หาญสมุทร22 10

  6123773123  นางสาววรรณวดี  กาญจนมุกดา23 10

  6123773124  นายวุฒิชัย  สมสมัย24 10

  6123773125  นายวุฒิภัทร  วีระกิจ25 10

  6123773126  นายศราวุธ  อ่ําเทศ26 10

  6123773127  นางสาวศิริลักษ์  เน้ืออ่อน27 10

  6123773128  นางสาวศุภธิดา  โมริซิม่า28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

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

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์พฤฒิยาพร  มณีรัตน์
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.ททบ.611

  6123773129  นางสาวสินีนารถ  ฤทธิเดช29 10

  6123773130  นางสาวสุชาดา  กิจก่อทรัพย์30 10

  6123773131  นางสาวสุทธิดา  เต็งเฉ้ียง31 10

  6123773132  นางสาวสุทธิดา  ปรีดาผล32 10

  6123773133  นางสาวอฟีรดาว  สาอิ33 10

  6123773134  นางสาวอรณิช  สืบสิน34 10

  6123773135  นางสาวอรยา  รักดี35 10

  6123773136  นายอัฟฟาน  สิงห์ฆาฬะ36 10

  6123773137  นางสาวอาภาพร  ศรีสวัสดิ์37 10

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บัญชีบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา บัญชีบัณฑิต
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์สุชาติ  พ่ึงม่ัน
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.บช.61

  6123744101  นางสาวกนกวรรณ  วงศ์สวัสดิ์1 10

  6123744102  นางสาวกนิษฐ์ศิลป์  เขียวดี2 10

  6123744103  นายกิตติศักดิ์  จันดี3 10

  6123744104  นางสาวเกศรินทร  นาคะ4 10

  6123744105  นางสาวคัทรียา  เตือนประโยชน์5 10

  6123744106  นางสาวชนากานต์  ห้วยหงษ์ทอง6 10

  6123744107  นางสาวชนินทร  ห้วยหงษ์ทอง7 10

  6123744108  นายชาคริต  บุตรเด็น8 10

  6123744109  นายชาลี  ดาราแสง9 10

  6123744110  นางสาวณิชานันทน์  วณิชยาพณิชย์10 10

  6123744111  นางสาวธนพร  ช่วยศรีนวล11 10

  6123744112  นายธนาธรณ์  สุขแก้ว12 10

  6123744113  นางสาวธมนวรรณ  จรัสศรี13 10

  6123744114  นางสาวนริสา  ฤกษ์ถลาง14 10

  6123744115  นางสาวนัฐธิยา  นนทะภักดิ์15 10

  6123744116  นางสาวนันท์นลิน  กัลชาญพิสัยกุล16 10

  6123744117  นางสาวนิรชา  สิงห์มณี17 10

  6123744118  นางสาวบุณยนุช  โวทาน18 10

  6123744119  นางสาวปริดา  อภิโมทย์19 10

  6123744120  นางสาวปิยะดา  ทิมทอง20 10

  6123744121  นางสาวพรนภา  พลมาตย์21 10

  6123744122  นางสาวพัณณิตา  มัจฉาสกุล22 10

  6123744123  นางสาวพิมพ์พิชญา  อุยสุย23 10

  6123744124  นางสาวมัสน๊ะ  อาดะ24 10

  6123744125  นางสาวยุวดี  พลอยสมบูรณ์25 10

  6123744126  นางสาวรจนา  มีปลอด26 10

  6123744127  นางสาวรยาณี  บุญแก้ว27 10

  6123744128  นางสาววทัญญุตา  วรวงษ์28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บัญชีบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา บัญชีบัณฑิต
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์สุชาติ  พ่ึงม่ัน
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.บช.61

  6123744129  นายวรนาถ  นวลแก้ว29 10

  6123744130  นางสาววรรณกานต์  สุขมีชัย30 10

  6123744131  นางสาววรินทิพย์  ธรรมเจริญ31 10

  6123744132  นายวัชรากร  หมั่นพงษ์32 10

  6123744133  นางสาววันฤดี  เวฬุวนารักษ์33 10

  6123744134  นายวัยวัฒน์  ดําช่วย34 10

  6123744135  นางสาวศิริพร  เสรีวงค์35 10

  6123744136  นางสาวศิริรัตน์  นาสมยนต์36 10

  6123744137  นางสาวศิริลักษณ์  รามขาว37 10

  6123744138  นางสาวศิริวรรณ์  สํานักพงษ์38 10

  6123744139  นางสาวสาธิตา  สิทธิศักดิ์ไพศาล39 10

  6123744140  นางสาวสุทธิดา  อภิชัยคํา40 10

  6123744141  นางสาวสุนิสา  แดสา41 10

  6123744142  นางสาวสุนิสา  ปังอุทา42 10

  6123744143  นางสาวสุนิสา  เภอสม43 10

  6123744144  นางสาวสุนิสา  สุกกรม44 10

  6123744145  นางสาวสุประวีณ์  เชยครบุรี45 10

  6123744146  นางสาวสุพรรณี  แสร์สิน46 10

  6123744147  นางสาวสุพัตรา  สุขยา47 10

  6123744148  นางสาวสุภาพร  แสงสุวรรณ48 10

  6123744149  นางสาวอนุธิดา  ส่งเรือง49 10

  6123744150  นางสาวอรัญญา  นาคพงค์50 10

  6123744151  นางสาวอรัญญา  เอกศิริ51 10

  6123744152  นางสาวอัจฉราพร  โพธิ์ทอง52 10

  6123744153  นางสาวอัญชลี  แสงสุวรรณ53 10

  6123744154  นายอามีน  หะยีมามะ54 10

  6123744155  นางสาวอาริสา  สมหวัง55 10

  6123744156  นางสาวอุไรวรรณ์  โสภารัตน์56 10

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) 03/08/61 08:20  หน้า 12



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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บัญชีบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา บัญชีบัณฑิต
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์สุชาติ  พ่ึงม่ัน
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.บช.61

  6123744157  นางสาวฮายีร่า  ประทาน57 10

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
นิเทศศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา นิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  ประสารการ
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.นศบ.61

  6120052101  นางสาวกมลลักษณ์  สุทธิมงคล1 10

  6120052102  นางสาวกฤติญา  พรหมดี2 10

  6120052103  นายกฤษณะ  ขุนพิลึก3 10

  6120052104  นายกัญชญา  เพ็งสุวรรณ4 10

  6120052105  นายกิตติ  คงแก้ว5 10

  6120052106  นายเกริกศักดิ์  มณเฑียรสุภา6 10

  6120052107  นางสาวแคทรีน  นิติธรรมธาดากุล7 10

  6120052108  นางสาวจริยา  สุวรรณสุข8 10

  6120052109  นางสาวจารุณี  สองสี9 10

  6120052110  นางสาวจุรีรัตน์  มณีฉาย10 10

  6120052111  นายชนินทร  ตั๋นน้อย11 10

  6120052112  นางสาวชลธาร  ชลเขตต์12 10

  6120052113  นายชาคริต  แข็งข้อ13 10

  6120052114  นายณัฐพล  หมาดสตูล14 10

  6120052115  นายทศพร  ดวงศรี15 10

  6120052116  นางสาวธนาภา  ธนเศรษฐทวี16 10

  6120052117  นางสาวนัฐภรพรรณ  มีแก้ว17 10

  6120052118  นางสาวเบญจพร  พรหมช่วย18 10

  6120052119  นางสาวประภาวรินทร์  ถิระทรัพย์กุล19 10

  6120052120  นายปัณณวิชญ์  ใจตรง20 10

  6120052121  นางสาวพฤกษา  สาธร21 10

  6120052122  นางสาวพิชญ์สิกานต์  สุวรรณโกศัย22 10

  6120052123  นายพีรพิชญ์  แดงสี23 10

  6120052124  นายภาณุพงศ์  นาคราช24 10

  6120052125  นายภูริภัทร์  เกรียงไกร25 10

  6120052126  นางสาวมนตรา  เทพพัตรา26 10

  6120052127  นายมุขพล  ประทีป ณ ถลาง27 10

  6120052128  นายยศ  มัลลัม28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
นิเทศศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา นิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  ประสารการ
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.นศบ.61

  6120052129  นางสาวรัชนีกร  พรหมอักษร29 10

  6120052130  นางสาวรัชนีวรรณ  นาครอด30 10

  6120052131  นายรัฐบุรุษ  แก้วประสพ31 10

  6120052132  นางสาวรัตติยา  สุวรรณเวลา32 10

  6120052133  นางสาวรุ่งทิพย์  ชลารัตน์33 10

  6120052134  นางสาวลัดดาวัลย์  สุขสุภาพ34 10

  6120052135  นายวรรธนัย  เพ็ชรวงศ์35 10

  6120052136  นายวัชระ  มากงราช36 10

  6120052137  นางสาววัชรีวรรณ  เพ็ชรนุ้ย37 10

  6120052138  นายวิชญะ  ชอบเพื่อน38 10

  6120052139  นางสาววิมลวรรณ  นิลล้วน39 10

  6120052140  นายวิสิทธ์สรรค์  จันทร์วิภาวี40 10

  6120052141  นางสาวศิรภัสสร  บุตรศรี41 10

  6120052142  นายศุภกร  ประทีป ณ ถลาง42 10

  6120052143  นายสมโชค  พิกุลทอง43 10

  6120052144  นายสิทธิชัย  หลําโส๊ะ44 10

  6120052145  นางสาวสุดารัตน์  สําเภารัตน์45 10

  6120052146  นางสาวสุธิตา  อั้งเต้ง46 10

  6120052147  นางสาวสุนีย์  แซ่ย่ิง47 10

  6120052148  นางสาวสุภาพร  คําสา48 10

  6120052149  นางสาวสุรัสวดี  ด้วงสิน49 10

  6120052150  นายอนุสรณ์  คําหวาน50 10

  6120052151  นายอมเรศ  ปลื้มใจ51 10

  6120052152  นางสาวอริศรา  ดกเอียร์52 10

  6120052153  นายอิคลาศ  วรรณสันติกุล53 10

  6120052154  นางสาวอุมาพร  คงช่วย54 10

  6120052155  นางสาวอุลยา  ยุคุณธร55 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
นิเทศศาสตรบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา นิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  ประสารการ
หมู่ 1

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.นศบ.61

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

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

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์พฤฒิยาพร  มณีรัตน์
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.ททบ.612

  6123773201  นายกมล  ปารดาน1 10

  6123773202  นางสาวกัณจนา  ทิพย์รัตน์2 10

  6123773203  นางสาวจนัญญา  อะนะบุหรง3 10

  6123773204  นางสาวจันจิรา  โชติช่วง4 10

  6123773205  นางสาวจุฑาดา  เต็งเฉ้ียง5 10

  6123773206  นางสาวชลลดา  สีนวลแก้ว6 10

  6123773207  นางสาวญาดา  หนูช่วย7 10

  6123773208  นางสาวณัฎฐา  จันทสุริวงค์8 10

  6123773209  นางสาวณัฐธิดา  พิมพ์วัลย์9 10

  6123773210  นายณัฐภาษ  คําหลอ10 10

  6123773211  นางสาวธัญญาศิริ  ดาวโรยรัมย์11 10

  6123773212  นางสาวธิษณาวดี  แกล้วทนงค์12 10

  6123773213  นางสาวนริศรา  จิ๋วอยู่13 10

  6123773214  นางสาวนิศารัตน์  บริโท14 10

  6123773215  นางสาวปุณยนุช  ย่ีประชา15 10

  6123773216  นางสาวพิมพ์ชนก  เตียะเพชร16 10

  6123773217  นางสาวพิริยาวดี  ครุธทรง17 10

  6123773218  นางสาวฟาซียะห์  อารง18 10

  6123773219  นางสาวภัคจิรา  นาลี19 10

  6123773220  นายภัทรพล  ณ ถลาง20 10

  6123773221  นางสาวภัศรา  กิจก่อทรัพย์21 10

  6123773222  นางสาวรุ่งนภา  ชูเช้ือ22 10

  6123773223  นางสาวรุ่งอโนทัย  จิท้ายเส้ง23 10

  6123773224  นายวรภัทร  คงสง24 10

  6123773225  นายวริทธิ์  ลิ่มมณี25 10

  6123773226  นางสาวศุภกฤต  วงค์ช่ืน26 10

  6123773227  นายสกุลศักดิ์  วรรณสุทธิ์27 10

  6123773228  นางสาวสินิทธา  ศรีสวย28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

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

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์พฤฒิยาพร  มณีรัตน์
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.ททบ.612

  6123773229  นางสาวหอมจันทร์  นิ่มดํา29 10

  6123773230  นายอธิพันธ์  สืบโสตร30 10

  6123773231  นางสาวอภิญญา  จิตรอักษร31 10

  6123773232  นางสาวอมรรัตน์  พรมแก้ว32 10

  6123773233  นางสาวอรฑณา  อินธิฤทธิ์33 10

  6123773234  นางสาวอรพินท์  กูลดี34 10

  6123773235  นางสาวอาภัสรา  สินชัย35 10

  6123773236  นายเอกชัย  สามสังข์36 10

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์เดชา  สีดูกา
หมู่ 3

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.บทม.613

  6120136301  นางสาวกนกวรรณ  อนันต์1 10

  6120136302  นางสาวกัญญารัตน์  พงค์พันธ์2 10

  6120136303  นางสาวจริยา  ทาอิ่ม3 10

  6120136304  นางสาวจันจิรา  เสรีพงค์4 10

  6120136305  นางสาวจารุนันท์  ขันแกล้ว5 10

  6120136306  นางสาวชดาทิพย์  ศรีสมุทร6 10

  6120136307  นางสาวชนัษฎา  ชนะขํา7 10

  6120136308  นางสาวชลลดา  ไกรทอง8 10

  6120136309  นายชาญณรงค์  พยัฆฤทธิ์9 10

  6120136310  นางสาวณัฎฐธิดา  เพชรเกลี้ยง10 10

  6120136311  นางสาวดวงฤทัย  จันทร์ประดิษฐ์11 10

  6120136312  นายธงชัย  สุขคุ้ม12 10

  6120136313  นางสาวธนรัตน์  เจียรวิบูลย์วงศ์13 10

  6120136314  นายธนวัฒน์  กุญชรินทร์14 10

  6120136315  นางสาวธมลวรรณ  พุ่มศรีธร15 10

  6120136316  นางสาวนฤมล  ทองดี16 10

  6120136317  นางสาวนาฎลดา  พุ่มห่อ17 10

  6120136318  นางสาวเบญจมาภรณ์  พาหุมันโต18 10

  6120136319  นายประกอบศักดิ์  ประดิษฐเจริญ19 10

  6120136320  นางสาวประภัสสร  คงสง20 10

  6120136321  นางสาวปวีณ์นุช  ขุนวิเศษ21 10

  6120136322  นางปาณิสรา  ศรีวิไล22 10

  6120136323  นางสาวพรประภา  เทพเสถียร23 10

  6120136324  นายพรพจน์  ทองคํา24 10

  6120136325  นางสาวพัชรินทร์  ช่วยบํารุง25 10

  6120136326  นายภาสุ  สุดลึก26 10

  6120136327  นางสาวมณีรัตน์  อินทร์ชุม27 10

  6120136328  นางสาวเมทินี  ดําสัย28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์เดชา  สีดูกา
หมู่ 3

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.บทม.613

  6120136329  นางสาววนิดา  ช่างแห29 10

  6120136330  นางสาววรัญญา  พิมพิสาร30 10

  6120136331  นางสาววราภรณ์  เน่ืองอุตม์31 10

  6120136332  นายวัฒนศักดิ์  บุญญราศรี32 10

  6120136333  นางสาววิภาสินี  อามุตตาภรณ์33 10

  6120136334  นายวุฒิพงศ์  เพชรประกอบ34 10

  6120136335  นางสมศรี  ประดิษฐเจริญ35 10

  6120136336  นางสาวสรัญญา  รักรุ่ง36 10

  6120136337  นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พุฒ37 10

  6120136338  นางสาวหฤทัย  ใจบุญ38 10

  6120136339  นายอนันทวิช  เพ็ชรล่อเหลียน39 10

  6120136340  นายอนุดิษฐ์  ศรีวิไล40 10

  6120136341  นางสาวอมรรัตน์  ขบวนสาร41 10

  6120136342  นางสาวอลิษา  สมนวน42 10

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการตลาด
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยา  นาคแก้ว
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.กต.612

  6120101201  นางสาวเกวลิน  ว่องทะเล1 10

  6120101202  นายเกียรติศักดิ์  เต้งชู2 10

  6120101203  นายขจร  สงพุฒ3 10

  6120101204  นางสาวคณิตา  รัตนบุรี4 10

  6120101205  นายจิณณวัตร  ทวิสุวรรณ5 10

  6120101206  นางสาวจิรภิญญา  จิตรงาม6 10

  6120101207  นางสาวณัฐฬิการ์  เลิศวงศ์หัส7 10

  6120101208  นายทวีศักดิ์  เดชเครือ8 10

  6120101209  นายธรณัส  สินไชย9 10

  6120101210  นายธีรเดช  สายแก้ว10 10

  6120101211  นายนิธิพงศ์  กีสะบุตร11 10

  6120101212  นางสาวนุชจรี  หนูคล้าย12 10

  6120101213  นางสาวปนัดดา  มนูบุตร13 10

  6120101214  นายประภากร  มีสิทธิ์14 10

  6120101215  นางสาวปิยาภรณ์  แกล้วกล้า15 10

  6120101216  นางสาวผกาสิณี  เกิดทรัพย์16 10

  6120101217  นางสาวพรพรรณ  ทรงคํา17 10

  6120101218  นายพิรยุท  เอียดไทย18 10

  6120101219  นางสาวพิรุณ  สุธีบุตร19 10

  6120101220  นางสาวแพรพรรณ  วิชัย20 10

  6120101221  นางสาวมาฟีเราะห์  ตะโละโก21 10

  6120101222  นางสาวรัชชานนท์  เรืองระยนต์22 10

  6120101223  นางสาวรุ่งนภา  หลิมพานิชย์23 10

  6120101224  นายวรกิจ  ระย้าทอง24 10

  6120101225  นางสาววริศรา  พิมพ์โพธิ์25 10

  6120101226  นายวศิน  รอดบุญ26 10

  6120101227  นายวสวัตติ์  ไรทอง27 10

  6120101228  นางสาวศรัญญา  ราชพล28 10
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รายชื่อนักศึกษา- หมายเหตุ
ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ประเภทนักศึกษา  ภาคปกติ (เสาร-์อาทิตย์)ระบบฐานขอมูลหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุลท่ี   หมายเหตุสถานะ

ภาคการศึกษาท่ีรับเข้า 1 / 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรม/สาขา สาขาวิชาการตลาด
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)    คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยา  นาคแก้ว
หมู่ 2

รุ่น/ปีเข้า 611 กลุ่ม ภ.กต.612

  6120101229  นายศรายุธ  นามโคตร29 10

  6120101230  นางสาวศิรภัสสร  โรจน์สุวรรณ30 10

  6120101231  นายศุภชัย  พุกสุข31 10

  6120101232  นางสาวสมฤดี  สมานกิจ32 10

  6120101233  นางสาวสุทธภา  หวังหลี33 10

  6120101234  นางสาวสุธิตา  ละงู34 10

  6120101235  นางสาวสุพัตรา  จันทร์นุ่น35 10

  6120101236  นางสาวหทัยรัตน์  เสือยืนยง36 10

  6120101237  นายอนัส  ตะโละมือแย37 10

  6120101238  นางสาวอรวรรณ  ไทยเอียด38 10

  6120101239  นางสาวอันนิสา  ถนอมไถ39 10

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

สถานะนักศึกษา
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