
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

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

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  ได้ รับสมัครบุ คคลเข้ าศึกษาเป็ นนั กศึกษาปริญญาโท             
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 นั้น บัดนี้  มหาวิทยาลัย             
ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วตามประกาศ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายงานตัว 
ลงทะเบียน ในวันที่ 20 - 30 ธันวาคม ๒๕๖5 ผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th  พร้อมชำระเงิน
ลงทะเบียน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในใบชำระเงินค่าลงทะเบียน 

หากผู ้ที ่ได ้รับการคัดเล ือกไม่รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนตามวัน -เวลา ที ่กำหนด 
มหาวิทยาลัย จะไม่รับเข้าศึกษา โดยถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา 

 

ขั้นตอนการรายงานตัวทาง Internet  
1. วันที่ 20 - 30 ธันวาคม ๒๕๖5 รายงานตัวทาง Internet เข้า http://reg.tru.ac.th   
2. ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็นทั้ง Username และ Password  เพ่ือ Login เข้าสู่ระบบ 
3. บันทึกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขหน้า Web 
4. กดปุ่มบันทึก 
5. 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 
6. นำใบรายงานตัวพร้อมแนบหลักฐานมายื่นที่ กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 14 มกราคม 

2566 
7. นักศึกษาที่มีรายชื่อ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะต้องเข้า

รายงานตัวทาง Internet และชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามวันที่มหาวิทยาลัย
กำหนด และหากปรากฏว่านักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะตัดสิทธิ์การรับเข้าเป็น
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทันที  

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 036 - 422473 

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

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20 ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  บาร์นท์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
1. 65297070101 นางสาว กมลวรรณ  อรนัด 
2. 65297070102 นาย เนติภัทร  นาจาน 
3. 65297070103 นาย ชนะชัย  สายตา 
4. 65297070104 นางสาว นัทธปรียา  เอกจีน 
5. 65297070105 นางสาว จิตรลดา  จำปา 
6. 65297070106 นางสาว น่านฟ้า  เกียรติวินัยสกุล 
7. 65297070107 นาย กรวรรณ  รุ่งสว่าง 
8. 65297070108 นางสาว อารยา  โคตะสา 
9. 65297070109 นาง ธนิดา  จิตรปลื้ม 

10. 65297070110 จ่าสิบโท พูนศักดิ์  สุวรรณมงคล 
11. 65297070111 นางสาว ศนิชา  สัมมาชีพ 
12. 65297070112 นางสาว นาตยา  มาลาวงษ์ 
13. 65297070113 นาย ธนเดช  วงค์คำมูล 
14. 65297070114 นางสาว สุนิสา  แสงเหลือ 
15. 65297070115 นางสาว เกศกนก  ลึกงาม 
16. 65297070116 จ่าสิบเอก ชัยชนะ  สนนอก 
17. 65297070117 นางสาว ณัฏทิชา  วันเพ็ง 
18. 65297070118 นาย ทรงพล  โสภาเจริญ 
19. 65297070119 นาย ณัฏฐ์วัฒน์  เพชรพิชัย 
20. 65297070120 นางสาว ดวงพร  ปานอ่อน 
21. 65297070121 พันจ่าอากาศเอก สิฏฐาพร  สว่างเนตร 
22. 65297070122 นางสาว สุธาทิพย์  ทางดี 
23. 65297070123 นางสาว ดารารัตน์  แซ่จึง 
24. 65297070124 นาย ยศกร  ยอดสลุง 
25. 65297070125 นางสาว จารุณี จันสดี 
26. 65297070126 นางสาว สุประวีณ์ หินกอง 
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