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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศ สาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนสอนได้ และรอการสมัครเพิ่มเติม
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งการเปิดการเรียนการสอนได้นั้น

ให้นักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนเรียนได้

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กรกฎาคม 2555 ส่วนสาขาที่ยังไม่สามารถเปิดได้นั้น อยู่ในช่วงระหว่างรอผู้ที่มาสมัคร เพื่อให้ได้
ครบตามจานวนที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนดไว้คือ ปริญญาโท อย่างน้อย 15 คน และปริญญาตรี อย่างน้อย 25 คน ขึ้น
ไป ถึงจะเปิดการเรียนการสอนได้ สามารถสอบถามรายระเอียดได้ที่ 035-515507 หรือ 084-6441876
ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดเรียนได้
1. นายธวัช จูสิงห์
2. นางจรัญลักษณ์ อายุวัฒน์
3. นายปริญญา สุขสมศรี
4. นางสาวรวีวรรณ์ เงินวง
5. นางสาวชนิศา จุลประสงค์ทรัพย์
6. ร.ต.ท.สนิทพงษ์ อินทรกาแหง
7. นางชิสาพัชร์ เลิศอัครชัยกุล
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ คากิ่ง
9. นางสาวชลธิชา ผิวอ่อนดี
10. นางสาวอ้อมฤทัย กฤษณา
11. นายกิตติ กนิษฐกา
12. นายธีระศักดิ์ ภูผา
13. นางสาวพนิดา เหลืองอรุณ
14. นางจันทิมา ดอกลาเจียก
15. นางน้าฝน ภูผิวฟ้า
16. นายกมล พลเสน
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ระดับปริญญาโท สาขา MBA รอการสมัครเพิ่มเติม
1. นางสาวมาริสา เอี่ยมคา
2. นางสาวสินีนาฎ ทัศนสุวรรณ
3. นางสาวอรุณรัตน์ ระเวง
4. ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณภา ยาอินทร์
5. นางสาวมยุรี สร้อยระย้าแก้ว
6. นางจันทิมา ดีอ่วม
7. นางสุดารัตน์ สุวรรณแสง
8. นางสาวประภาพร สิงห์สม
9. นางสาวสุภัทรา ศรีตองอ่อน
10. นางสาวจิลลาภัทร เทศนุ้ย
11. นางสาวนุชนารถ ทองคา
12. นายวิลาศ ชาญกัณฑ์
13. นางสาวปัทมา เจริญสุข
14. นางสาวธัณย์สิตา อมรรัตน์วรากุล
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ระดับปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา รอการสมัครเพิ่มเติม
1. นายอานวย งามเกตุสุม
2. นางสาวจุฑามาศ สุขสมศรี
3. นางลัดดา ช้างผึ้ง
4. นางจิราภรณ์ จอมพงษ์
5. นายชัยวัฒน์ ชมพูนุช
6. นายพินิด ศรีคาดี
7. นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
8. นายเฉลิมพงษ์ ขาวฟ้า
9. นางนงเยาว์ นิละพันธ์
10. นางสายพิน ชาวคูเวียง
11. นางชฎาพร อานมณี
12. นางสาวศิราณี สว่างอารมณ์
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ปริญญาโท สาขา หลักสูตรและการสอน รอการสมัครเพิ่มเติม
1. นางสาวแวววดี โพธิ์หอม
2. นางสาววรรณนิษา โพธิ์หอม
3. นางสาวสุกัญญา กันทะนงค์
4. นางสาวบุปผา ช้างวงษ์
5. นางชมพู่ เพ็ชรไพทูล
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ปริญญาตรี สาขา รัฐประศานศาสตร์ 4 ปี
1. นายวิรัตน์ ใบเตย
2. นางสาวศิริลักษณ์ โต๊ะฉิม
3. นางสาวศิริวรรณ ขาสุวรรณ
4. นายไกรฤกษ จิตรใจตรง
5. นายวิศรุฑ เกิดสินธุ์
6. นางสาวกัญญา สุขเฉลิมศรี
7. นายทรงพล กันยาบาง
8. นายสุทธิพงษ์ วงศ์จิราวัฐ
9. นายอนุวัฒน์ จีนสุขแสง
10. นางสาววรรนิศา ปัญญา
11. นางสาวประภาวดี ขันทอง
12. นางสาวธมลวรรณ แสงพรเลิศ
13. นางสาวรัตนาพร พิศวง
14. ด.ต.ชัยวัฒน์ รุ่งเรือง
15. ด.ต.อะณุชิต มะหาดไทย
16. นางสาวรุ่งทิพย์ น้าจันทร์
17. นายเสฏฐวุฒิ แต่งทรง
18. นายเทวินทร์ เจตนแสน
19. นายวิทยา จันทร์เชียร
20. นางสาวอุไรวรรณ เนตรสังข์
21. นายคัชพงค์ แจ้งจิตร
22. นางสาววาสิณี บุญจง
23. นายธีรพล แก้วกาเนิด
24. นางสาวกาญจนา สว่างศรี
25. นายอัสนีย์ สูงปานเขา
26. นายประจักษ์ แก้วโคราช
27. นางสาวรัตนาวดี กันแคล้ว
28. นางวุฒิพงศ์ เกตุแก้ว
29. นายกาญบดินทร์ โพธิ์ธัญญา

เปิดเรียนได้
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30. ด.ต.ไชยา ประเสริฐ
31. นายปกรณ์ ขุมทอง
32. นางสาวธัญญลักษณ์ มุ่งช้อนกลาง
33. นางสาวรัตนกร แก้วจัตุรัส
34. นางสาวณัฐชนก กาสอน
35. ร.ต.ต.ธีรพจน์ ทองพูลดี
36. นางพิรัลรัตน์ ฉัตรียานัน
37. นางสาวศิริวัลย์ อดกลั้น
38. นายเกียรติศักดิ์ แจ่มแจ้ง
39. นางสาวสุราวรรณ อินทนานนท์
40. นางสาวชโรชา ชูชีพ
41. นายกลวัฒน์ โพธิ์โต
42. นายกัมปนาท ดอกกุหลาบ
43. นายจิรวิชญ์ ศรีสุขกุล
44. น.ส.ลักขณา เข็มเงิน
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ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 4 ปี เทียบโอน สาหรับผู้ที่จบ ปวส. สายบริหารธุรกิจ
เปิดเรียนได้
1. นางสาวรัตนา พุกเศรษฐี
2. นายสายชล ธัญญาผล
3. นางสาวดนิตา ทองฤทธิ์
4. นางสาวกรรณิการ์ ท้าววงษ์
5. นางภาณี เข็มเพ็ชร
6. นางสาวอารีย์ เสร็จกิจ
7. นางสาวศิริรัตน์ แซ่ทั่ง
8. นางสาวณัฐวรรณ สังข์งาม
9. นายอาพล เขาแก้ว
10. นางสาวรวีกานต์ ชมปรีชา
11. นางสาวพันทิวา กู้เกียรติกาธร
12. นางสาวอาพร ฉิมอาพันธ์
13. นายธนิกร อิ่มรส
14. นางสาวเกตแก้ว กาฬษร
15. ด.ต.บุณรดา จงสุกใส
16. นายภวัต เขียวขา
17. นางสาวฐิติมา อังคณานุจารี
18. นางสาวจริยา เผือกผ่อง
19. นางวรรทณี เปรมทอง
20. นางวันเพ็ญ สามชูศรี
21. นางสาวจิรภัทร สังข์จีน
22. นางสาวจงรักษ์ จงใจสิทธิ์
23. นางสาววิมล ภิญโญยิ่งทรัพย์
24. นางสาวศันสนีย์ สงขา
25. นายอนาวิล แสงสว่าง
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ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 4 ปี เทียบโอน สาหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายบริหารธุรกิจ
รอการสมัครเพิ่มเติม
1. นางสาวอัมพุชวิภา จันทคามิ
2. นางสาวนายธีรสิทธิ์ เอกอาพน
3. นายวรวุฒิ คุ้มแจ้ง
4. นายชลิต ศรีวิเชียร
5. นายอาคม ใหมธรรมจักร
6. นายปริญญา น้อยสกุล
7. นางสาวพิชญาณุช จันทร์อินทร์
8. นายยิ่งยศ เส็งสายแก้ว
9. นางสาวชลธิชา ลิบู่
10. นายสุรศักดิ์ ชูชาติ
11. นายชยุตม์พงศ์ อัครศุภพงษ์
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ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 4 ปี
รอการสมัครเพิ่มเติม
เนื่องจากผู้สมัครได้มีการย้ายสาขาไปเรียนสาขาอื่นหมดแล้ว จึงไม่มีรายชื่อนักศึกษาในสาขานี้ หากนักศึกษา
ท่านใดที่มีข้อสงสัย ให้สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที
หมายเหตุ ขออภัยหากมีข้อผิดพลาดในการประกาศรายชื่อในแต่ละสาขา

