ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการเปิดรับ
สมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญ ญาโท ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จึง ขอ
ประกาศสาขาที่เปิดเรียนได้ พร้อมรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ชาระค่าลงทะเบียนเรียน
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี
สาขาที่เปิดเรียนได้
สาขาบริหารการศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ระดับปริญญาโท

รายชื่อ
นางขอใจ การภักดี
นางกัญญา พ่อค้าพานิช
นางสาวโยธกา พุทธเจริญ
นายเอกชัย ธัญญเจริญ
นางสาวเบญญคุณา แตงโสภา
นางสาวสมถวิล กลิ่นกุหลาบ
นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาด
นายกฤษฎา ทรัพย์ขา
นายอานวย ช้างโต
นางเสาวนีย์ กาฬภักดี
นางสาวบุญตา เกียวกุล
นางสาวแสงดาว พรหมมาศ
นางน้าทิพย์ พูลสวัสดิ์
นางวาสนา นิยมวัน
นางสาวพรไพลิน โพธิ์ศรี
นางสุดใจ สัมมาพิทักษ์
นางฐิติญา นนท์ปานกุล
นางสาวจริยา เพชรทัด
/ 19 นายวุฒิชัย ....

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นายวุฒิชัย สวัสดี
นายไมตรี จาปี
นางทิพมาศ โสภา
นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง
นายจักรกริจ แตงทอง
นางสาวสวัสฐิวรรณ ฉัตรเงิน
นางสาวพัชมณฑ์ ฉัตรเงิน
นางสาวฉัทนา ฉัตรเงิน
นางสาวศิวาพร มิ่งสกุล
นางศุจิวรรณ บรรณวัฒน์
นางอรชพร คลังสิน

สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17.
18
19
20
21

ระดับ ปริญญาโท

รายชื่อ
นายถนัด พรมทอง
นายถิรวุฒิ กาญจนวิกัติ
นางสาวปรียาภรณ์ คชรัตน์
นางสาวสมาพร คงสกุล
นายวีระเดช ทาราช
นางสาวทิพวรรณ วงษ์จันทร์
นางสาวทิพยวรรณ กิจรันต์
นางสาวรัตนาภรณ์ อุบลดี
นางดวงพร ฉายพันธ์
ด.ต.วิฑูรย์ กสิกรณ์
นายอานนท์ พีระพรเลิศ
ดต.ยศธร เทพบุตร
นายวิทยา กล้าหาญ
นางสาวชนิสรา มาตศักดา
นางสาวสุทัศนียา พิกุลขาว
ด.ต.วิษณุ โสภา
นายมารุต ขาวใส
ด.ต.วิเชษฐ์ ขุนเณร
นางวิภาดา สังข์วรรณะ
นายฐกร กาญจน์จิรเดช
นายประจักร์ ศักดารักษ์
/ สาขา การจัดการ ....

สาขา การจัดการ(MBA)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ระดับ ปริญญาโท

รายชื่อ
นางสาวสินีนาฏ ทัศนสุวรรณ
นางสาวอรุณรัตน์ ระเวง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณดา ยาอินทร์
นางสาวมยุรี สร้อยระย้าแก้ว
นางจันทิมา ดีอ่วม
นางสาวประภาพร สิงห์สม
นางสาวสุภัทรา ศรีตองอ่อน
นายวิลาศ ชาญกัณฑ์
นางสาวปัทมา เจริญสุข
นางสาวสิรินนภา สุขสาราญ
นายกฤษณะ ม้าทอง
นางสาวกัญญา สิริพันธ์
นางเพชรณริน สุขสาราญ
นางสาวเปรมมนัส สกุลพราหมณ์
นางสาวอิสรียา หมอช้าง
นางสาวศุภัสร์ศิริ จันทรไกร
นางสาวณัฐลิกา ครุฑใจกล้า
นางสาวมลฤดี ดวงแก้ว
นายศุภณัฐ เมืองจินดา
นางชมพูนุท สอดศรี
นางสาวธิดารัตน์ รักอยู่
นางนิสา ปี่เงิน

/ สาขาที่เปิดเรียนไม่ได้ ....

สาขาที่เปิดเรียนไม่ได้
สาขา หลักสูตรและการสอน

ระดับ ปริญญาโท

สาขา การจัดการ 4 ปี

ระดับ ปริญญาตรี

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ระดับ ปริญญาตรี

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

