
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 
------------------------------------------------ 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา          
การบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยจึงประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 80 คน และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
รายงานตัว ลงทะเบียน ในวันที่ 24 - 30 ธันวาคม ๒๕๖5 ผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th  พร้อมชำระ
เงินลงทะเบียน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในใบชำระเงินค่าลงทะเบียน 

หากผู ้ที ่ได ้รับการคัดเล ือกไม่รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนตามวัน -เวลา ที ่กำหนด 
มหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา 

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ 
1. ตรวจสอบประกาศรายชื่อพร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ทางเว็บไซต์ 

http://www.tru.ac.th 
2. รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา  เป็นทั้ ง 

Username และ Password  เพ่ือ Login เข้าสู่ระบบ 
3. บันทึกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว และกดปุ่มบันทึก 
4. พิมพ์ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพ่ือแนบหลักฐานการรายงานตัว  
 หลักฐานการรายงานตัว (เรียงตามลำดับ ดังนี้) 
 (1) ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พิมพ์จากหน้าเว็บที่รายงานตัว) 
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ขนาด A4  จำนวน 1 ฉบับ 
 (3) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล  ขนาด A4  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
 (4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ขนาด A4 จำนวน 3 ฉบับ (ฉบับระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) 
 (5) สำเนาเอกสารดังกล่าว ต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
5. นำใบรายงานตัวพร้อมแนบหลักฐานมายื่นที่ กองบริการการศึกษา ในวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2    

ปีการศึกษา 2565  
6.  นักศึกษาที่มีรายชื่อ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะต้องเข้า

รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th และชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด และหากปรากฏว่านักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย           
จะตัดสิทธิ์การรับเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทันที 

7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21 ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖5 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  บาร์นท์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

1700/2565 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
แผน ก หมู่เรียน 652170101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
1. 65217010101 นาย ฉันทิตย์ สิมสุพัฒน์ 
2. 65217010102 นางสาว วัชรีย ์ ทองอินทร์ 
3. 65217010103 นางสาว อัจฉรา พืชสิงห์ 
4. 65217010104 นางสาว อุทัยทิพย์ นาดี 
5. 65217010105 นาย ธรรมนูญ โพธิ์ตุ่น 
6. 65217010106 นาง เบญจวรรณ เรียบร้อย 
7. 65217010107 นางสาว มยุรี ค้าหมาก 
8. 65217010108 นาง เขมจิรา จิตตะยโศธร 
9. 65217010109 นางสาว ปริตตาภา คงขุนทด 

10. 65217010110 นางสาว สุภาวด ี มาลัยสวรรค์ 
11. 65217010111 นาย ศรนรินทร์ เชี่ยวชาญ 
12. 65217010112 นางสาว กันยารัตน์ เมฆศรีสวรรค์ 
13. 65217010113 นางสาว ขนิษฐา สุภา 
14. 65217010114 นาย สุเมธ สุขสด 
15. 65217010115 นางสาว ลักษิกา แย้มนุ่น 
16. 65217010116 นาย อนันตชัย หงษ์ยนต์ 
17. 65217010117 นางสาว ธิดารัตน์ เคราะห์ดี 
18. 65217010118 นางสาว นูรลินดา บาฮะคีรี 
19. 65217010119 นางสาว สายป่าน ขำเลิศ 
20. 65217010120 นางสาว ณัฐชุดา พรรณรัตน์ 



~ ๓ ~ 
 

 
แผน ข หมู่เรียน 652170102 
 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
21. 65217010201 นางสาว วรรณิสา ศรีสวัสดิ์ 
22. 65217010202 นางสาว กานต์พิชชา ช้างจั่น 
23. 65217010203 นางสาว อลิสา ภาณุทัต 
24. 65217010204 นาง สาทกาญจน์ บุญยัง 
25. 65217010205 นางสาว น้ำทิพย์ ชีวินพงษ์ 
26. 65217010206 นางสาว นันท์นภัส ทรัพย์ที่พ่ึง 
27. 65217010207 นาย เขมพัฒน์ จารีย์ 
28. 65217010208 นาย ดิษฐกาล พลภักดี 
29. 65217010209 นาย ไพฑูรย์ ประเสริฐอินทร์ 
30. 65217010210 นาย สราวุธ แสนเย็น 
31. 65217010211 นางสาว รัตนาภรณ์ ขำเปลี่ยน 
32. 65217010212 นาย ธนพล จุลพรรค์ 
33. 65217010213 นางสาว นภัสนันท์ อุดหมอ 
34. 65217010214 นาย นราธร สีชน 
35. 65217010215 นางสาว จุฑามาศ แก้วพวง 
36. 65217010216 นางสาว ชลิตา เขียววิลัย 
37. 65217010217 นางสาว จำปาทิพย์ มิขันหมาก 
38. 65217010218 นางสาว กิ่งกาญจนา ย่นมรรคา 
39. 65217010219 นางสาว นัฐมล มณีโรจน์ 
40. 65217010220 นาย สนธยา กวนสำโรง 
41. 65217010221 นางสาว สรารัตน์ บุญคำนนท์ 
42. 65217010222 นางสาว สาลินี บัวรมย์ 
43. 65217010223 นาย ศุภณัฐ นิยมธรรม 
44. 65217010224 นางสาว ณัฐวรรณ พิมพ์ประสาร 
45. 65217010225 นางสาว พิมประภา พิมพ์จันทร์ 
46. 65217010226 นางสาว ศุภลักษณ์ สมสิน 
47. 65217010227 นางสาว วรรณสร เสวกพันธ์ 
48. 65217010228 นางสาว ปวริศา ละม้ายแข 
49. 65217010229 นาย ณัฐพนธ์ อยู่สุข 
50. 65217010230 นางสาว ภัทรวรรณ แสวงเจริญ 
 
 
 
 
 



~ ๔ ~ 
 

 
แผน ข หมู่เรียน 652170103 
 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
51. 65217010301 นางสาว กวินตรา ไหมเจริญ 
52. 65217010302 สิบตำรวจตรีหญิง วรรณภา จันศักดา 
53. 65217010303 นาย นฤเดช เผือกพงษ์ 
54. 65217010304 นางสาว อาริภัทร พลอยเปลี่ยนแสง 
55. 65217010305 นาย ปรเมศ บุญคำนนท์ 
56. 65217010306 นางสาว นวรัตน์ พงษ์สุวรรณ 
57. 65217010307 นางสาว สิรภัทร เสาร์ท้าว 
58. 65217010308 นางสาว ปรารถนา เอ่ียมบาง 
59. 65217010309 นางสาว ธนัมพร พ่ึงบุญ 
60. 65217010310 นาย ภัทรพงศ์ ปานหิรัญ 
61. 65217010311 นางสาว ณฏัฐณิชา แทบทาม 
62. 65217010312 นางสาว พัชรากร กรอบทอง 
63. 65217010313 นางสาว กิตติมา ชนะรส 
64. 65217010314 นาย ธนวัต นาคสัมฤทธิ์ 
65. 65217010315 นาย ณรงฤทธิ์ โพธิ์ศรี 
66. 65217010316 นาย โกศล จอมทอง 
67. 65217010317 นาย ธุรกิจ เหมือนเพ็ชร์ 
68. 65217010318 นาย ธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล 
69. 65217010319 นางสาว พรพรรณ เทพพันธุ์ 
70. 65217010320 นางสาว ฐิติพร หอมหวน 
71. 65217010321 นางสาว อารยา สายพานิชย์ 
72. 65217010322 นางสาว ธิดารัตน์ เนตรสุนทร 
73. 65217010323 นางสาว เจนจิรา พันธ์สำโรง 
74. 65217010324 นางสาว เพชรรัตน์ พรมน้ำ 
75. 65217010325 นางสาว ศิวิมล ลาภา 
76. 65217010326 นาย หลักเขต โกษา 
77. 65217010327 นาง มาลัย สีนา 
78. 65217010328 นางสาว ศิริพร เกตุเผือก 
79. 65217010329 นาย ธนาศักดิ์ ยอดเมือง 
80. 65217010330 นาย ณัฐพงศ์ คัมภิรานนท์ 
 

 
 
 


