
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
------------------------------------ 

 ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความประสงค์จะรับนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรีระบบเทียบโอนผลการเรียน ดังรายละเอียด    
ในการดำเนินการรับสมัครดังต่อไปนี้  

๑. ปฏิทินการรับสมัคร สาขาวิชา และระดับท่ีเปิดรับสมัคร 
  ๑.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
  ๑.๒  ระดับปริญญาตรี ระบบเทียบโอนผลการเรียน 
          ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติ และพื้นฐานความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา 
  ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ และพ้ืนฐานความรู้ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  ๒.๒  ระดับปริญญาตรีระบบเทียบโอนผลการเรียน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ปวส. หรือเทียบเท่า 

   ๓. วิธีการรับสมัคร 
   สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th  โดยมีขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาออนไลน์ ดังนี้ 
   ๓.๑ ผู้สมัครเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th 
   ๓.๒ ผู้สมัครเลือกเมนูรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
   ๓.๓ จากนั้นเลือกประเภทการรับสมัคร  
   ๓.๔ เมื่อเลือกประเภทเรียบร้อยแล้วก็ให้บันทึกข้อมูลของผู้สมัครตามแบบฟอร์มการสมัคร   
ให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ๓.๕ เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะออกรหัสผู้สมัคร ใบสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครให้โดยอัตโนมัติ 
   ๓.๖ ผู้สมัครไม่ต้องพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    ๓.๗ ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา ลงกระดาษ A๔ (หากไม่ม ี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นสามารถเข้าพิมพ์ในภายหลังโดยใช้รหัสผู้สมัคร) ผู้สมัครต้องจำรหัสไว้ 
   ๓.๘ นำใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา ไปชำระได้ตามช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้
ในใบแจ้งการชำระเงนินี้ 

http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/


  - ๒ - 
   ๓.๙ เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครเข้าศึกษาให้ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาภายในวันและ
เวลาที่กำหนดเท่านั้น 

 ๔.  การคัดเลือก  
       มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตามวันที่ปฏิทินการรับสมัครกำหนด 

 ๕.  การรายงานตัวเข้าศึกษา     
 ผู้มีรายชื่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ 

http://reg.tru.ac.th โดยดูรหัสประจำตัวนักศึกษาในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ใช้รหัสประจำตัว
นักศึกษาเป็นทั้ง Username และ Password เพ่ือ Login เข้าสู่ระบบ เมื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว  
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนและนำไปชำระได้ตามช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
การชำระเงินนี้ และนำหลักฐานการรายงานตัวมายื่นที่กองบริการการศึกษาในวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ 
ตามที่ปฏิทินการรับสมัครกำหนด ผู้ที่ไม่เข้ารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 ๖.  เอกสาร และหลักฐานการรายงานตัว   
      ๑)  ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์ที่รายงานตัว พร้อมทั้ง
ติดรูปถ่ายขนาด ๑ – ๑.๕ นิ้ว)  
                      ๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน ขนาด A๔ จำนวน ๑ ฉบับ 
                   ๓)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ในกรณีชื่อ – สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน    
ขนาด A๔  จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๔)  สำเนาเอกสารแสดงพ้ืนฐานความรู้ (รบ.๑ ป. , รบ.๑ ปวช. , รบ.๑ ปวส. หรือใบรายงานผล
การเรียนระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ขนาด A๔ จำนวน ๓ ฉบับ (ฉบับระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) 
  ๕)  สำเนาเอกสารดังกล่าว ต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

  อนึ่ง กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และ/หรือตามปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทาง http://www.tru.ac.th และ
โทรศพัท์หมายเลข ๐๓๖๔๒๒๔๗๓ 
  
 
        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
                          

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  บาร์นท์ ) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

๐๕๒๐/๒๕๖๕ 
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ภาค1/65 ภาค2/65 ภาคฤดูร้อน/65

จ านวน จ านวน จ านวน

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 รัฐประศาสนศาสตร์ 80 80 0 160

2 นิติศาสตร์ 35 35 0 70

115 115 0 230

2

1 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 35 35 0 70

35 35 0 70

3

1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 35 35 35 105

2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 35 35 35 105

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30 30 30 90

4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 30 30 30 90

5 วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ 35 35 35 105

6 วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ 30 30 30 90

195 195 195 585

4

1 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 35 35 35 105

2 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 35 0 35 70

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ท่ี คณะ  / หลักสูตร / สาขาวิชา รวม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี



2

ภาค1/65 ภาค2/65 ภาคฤดูร้อน/65

จ านวน จ านวน จ านวน

3 การจัดการโลจิสติกส์ 30 30 30 90

4 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 40 40 40 120

5 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 30 30 30 90

6 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 30 0 30 60

7 การบัญชี 0 0 40 40

200 135 240 575

545 480 435 1460

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 23 เมษายน 2564 อนุมัติการเปล่ียนแปลงช่ือหลักสูตร สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการบริหารฯ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ให้ความเห็นชอบ

กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                 วันท่ี 3 กันยายน 2564

สภาวิชาการฯ วันท่ี 3 กันยายน 2564 (เปล่ียนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565)

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า

รวมคณะวิทยาการจัดการ

รวมท้ังส้ิน

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 21 กันยายน 2561 (เปล่ียนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2565)

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 (เปล่ียนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2565)

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 (ปรับแผนการรับเข้า รปศ. จาก 40 เป็น 80)

ท่ี คณะ  / หลักสูตร / สาขาวิชา รวม

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี



คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565 
 

รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2470 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
เทียบเท่า 
2. มหาวิทยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2475 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
เทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
2463 เทคโนโลยีดิจิทัล  

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
เทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2430 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2450 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   
(อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2230 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
(อส.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2250 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 
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รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 
2462 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

(วศ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2262 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
(วศ.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

 คณะวิทยาการจัดการ  
2479  บริหารธุรกิจ  

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
เทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2498 บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
เทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2273 การจัดการโลจิสติกส์  
(บธ.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2279 
 

บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(บธ.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2292 บริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการตลาด  
(บธ.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 
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รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 
2298 บริหารธุรกิจ 

วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล  
(บธ.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวนัท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 

2290 การบัญชี  
(บช.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชา  
การบัญชี หรือ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ) 
2. มหาวทิยาลัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันท่ีปฏิทิน 
การรับสมัครกำหนด 
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