
 

 

                     
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพ่ิมเติม) 

ประจําปีการศึกษา 2561 

------------------ 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต  ได้ดําเนินรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ  รอบเพิ่มเติม 

ประจําปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2561 เสร็จสิ้นแล้วน้ัน   
   
 

ในการนี้  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประเภทรับ

ตรงอิสระ (รอบเพิ่มเติม) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับน้ี   

และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับน้ี  รายงานตัวพร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ในวันจันทร์ที่  23 กรกฎาคม 2561 เวลา  

08.30 – 11.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวดัภูเก็ต  
 
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) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) หรือ (รบ.) ฉบับสําเร็จการศึกษา จํานวน 3  ฉบบั 

3) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง จํานวน 1 ฉบับ 

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

6) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  จํานวน 3 ฉบับ  (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) 

7) สําเนาใบผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) จํานวน 1 ฉบบั (เฉพาะผู้รายงานตัว 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
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  ในวันรายงานตัว (วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561) จะต้องชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็น 

นักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 
  

หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจํานวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตัว (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561) 

คณะครุศาสตร์  

ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 16,650 

 คอมพิวเตอร์ศึกษา 16,650 

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16,650 

 เคม ี 16,650 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร 16,650 

 เทคโนโลยีการประมง 16,650 

 
การจัดการทรัพยากรเกษตร   

เพื่อการท่องเที่ยว 

16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 16,650 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล  

(วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ / 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

16,650 

 

วิทยาศาสตร ์ 

(วิชาเอกเคมี/ ชีววิทยา) 

16,650 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16,650 

 คหกรรมศาสตร์ 16,650 

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 16,650 

 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17,650 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 16,650 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ 16,650 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 19,150 

 
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
40,650 
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หลักสูตร สาขาวิชา 

รวมจํานวนเงินที่ต้องชําระในวันรายงานตัว (บาท) 
 

(ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์ 

16,650 

 ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 16,650 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 16,650 

 ศิลปะการจัดการแสดง 16,650 

 นวัตกรรมการออกแบบ 16,650 

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 18,650 

คณะวิทยาการจัดการ  

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16,650 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16,650 

 การตลาด 16,650 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกเลือก

การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนต)์ 

16,650 

บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 16,650 

 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา   

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 

   
     (ผศ.ดร.สุวิชา  วิริยมานุวงษ์) 

 รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 
 

รายงานตวัวันจันทร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น. 

สถานที่รายงานตัว : อาคารหอประชมุใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

 
 

 

 

 รับใบรายงานตัว และปฏิทินการศึกษา :    
ณ จุดที ่1 (ช้ันล่าง อาคารกิจการนักศึกษา) โดยปฏิบัติดังนี ้
 

 เขียนใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กรอกรหัสประจําตัวผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  

(ชุดนักเรียน / นักศึกษา) ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป  

 จัดเรียงลําดับเอกสารให้ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับ “รับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับ”   
 

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

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

3) สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง จํานวน 1 ฉบับ 

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

6) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล  จํานวน 3 ฉบับ  (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) 

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

รายงานตัวหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
 

 ยื่นใบรายงานตัวพร้อมหลกัฐานการรายงานตัว ให้กรรมการรับรายงานตัว

ตรวจสอบ และ “ลงช่ือรายงานตัว (ตามสาขาวิชา)” ณ จุดที่ 2 (อาคารหอประชุมใหญ่) 
 

 ชําระเงินค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2561  (จํานวนเงิน : ตามสาขาวิชาที่เข้ารายงานตัว) ณ จุดท่ี 3 
(อาคารหอประชุมใหญ่)   

 จองชุดกีฬา  ณ จุดที่ 4  (อาคารหอประชุมใหญ่)   
 

 จองหอพักนักศึกษา  ณ จุดที่ 5 (อาคารหอประชุมใหญ่) 
 

 รับแบบฟอร์มคําร้องกู้ยืมเพือ่การศึกษา ณ จุดที่ 6 (อาคารหอประชุมใหญ่) 



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

6190432 น.ส. กชกร มงคลดี บัญชีบัณฑิต

6190413 น.ส. กมลรัตน์ เพ่ิมวงษ์ บธ.บ.(การจัดการธุรกจิไมซ์และอีเวนต์)

6190444 นาย กฤษฎา สําเภารัตน์ การจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว

6190407 น.ส. กาญจนา ขวัญยืน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6190411 น.ส. กุลภรณ์ วุฒิวงค์ เคมี

6190430 น.ส. เกวดี สุขชา ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

6190408 น.ส. ชญานี รุ่งเรืองพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6190414 น.ส. ชลดา เย็นภูเขา บธ.บ.(การจัดการธุรกจิไมซ์และอีเวนต์)

6190405 น.ส. ชุติมณฑน์ ช่วยคง วทิยาศาสตร์ท่ัวไป

6190403 น.ส. โซเฟีย ดอืราแม วทิยาศาสตร์ท่ัวไป

6190437 น.ส. ณัฐนรี มณีรัตน์ ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

6190410 น.ส. ทัศนีม ดอรอฮะ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

6190442 นาย ธนวัฒน์ พรหมราช เคมี

6190438 นาย ธนาวุฒิ โสภี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6190424 นาย นพดล สาเล๊ะ การจัดการท่องเท่ียวทางทะเล

6190434 น.ส. นันทิกานต์ สําโรง คอมพิวเตอร์ศึกษา

6190406 น.ส. ปาริชาต เกตุแก่น เคมี

6190435 นาย โพธิ์สินธ์ุ ชิตมาลย์ ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

6190415 น.ส. ไพรินทร์ พันธ์สุวรรณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6190426 น.ส. ฟูไดล่า ยายี ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

6190443 นาย ภราดร ทองบัว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณ อาคารหอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2561

ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพ่ิมเติม)

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่  23  กรกฎาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.



รหัสผู้สมัคร สาขาวิชาที่รายงานตัว

ณ อาคารหอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 [โปรดจํา "รหัสผู้สมัคร"  "ชื่อสาขาวิชา"  และดําเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว]

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจําปีการศึกษา 2561

ประเภทรับตรงอิสระ (รอบเพ่ิมเติม)

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่  23  กรกฎาคม  2561   เวลา  08.30 – 11.00 น.

6190429 น.ส. มัณฑนา รัตมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6190421 น.ส. รัชนีกร อ่อนศรี การจัดการท่องเท่ียวทางทะเล

6190425 น.ส. รัตนาวดี พิกุลทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

6190404 น.ส. ลูฏฟา อาบ๊ะ วทิยาศาสตร์ท่ัวไป

6190436 น.ส. วรนุช กลับอินทร์ การตลาด

6190419 นาย วิชธวัฒน์ สุขศรีเพ็ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6190409 นาย ศรันย์ แสงทอง การจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว

6190433 น.ส. ศรีอําไพพรรณ แสงทิพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6190422 น.ส. ศรุตา จงจิรมงคลชัย สารสนเทศศาสตร์และบรรรณารักษศาสตร์

6190417 นาย ศักดิ์ปรินทร์ ฉันทาลุนัย ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

6190418 น.ส. สลามา หวัดแท่น บัญชีบัณฑิต

6190416 นาย สุทธพิงศ์ สุรชัยสขิวทิย์ เทคโนโลยีการประมง

6190420 น.ส. สุพัตรา พันธ์ุชิน คหกรรมศาสตร์

6190412 น.ส. สุภาภรณ์ สืบพงษ์ คหกรรมศาสตร์

6190439 น.ส. อริสา ธัญญลักษณ์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

6190441 น.ส. อรียา สมัยพิทักษ์ เทคโนโลยีอาหาร

6190440 นาย อัครพนธ์ ใจตรง การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6190427 น.ส. อาซยีา สมใจ ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

6190431 นาย อิสมาอีล ลาหมุน ภาษาอังกฤษ (4 ป)ี

6190423 น.ส. อุมมัย อาบู วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

6190428 น.ส. ฮาฟีซา อูมา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
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