ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
รอบที่ 2
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการเปิดรับ
สมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จึง
ขอประกาศสาขาที่เปิดเรียนได้

พร้อมรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ชําระค่าลงทะเบียนเรียน
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี
สาขาที่เปิดเรียนได้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อผู้สมัคร ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
ชื่อ- สกุล
นายอํานาจ มาระยาท
นางอัณชิษฐา มาระยาท
นางสาวรัชชนก มีศิริ
นางสาวกรรณ์ณิการ์ เดชล่อนพันธ์
นางสาวสมิตา จินนุกูล
นายเอกชัย ธัญญเจริญ
นางสาวนัตติยา รุ่งเรือง
นายวิรัตน์ แสงสิมมา
นางศิริมา แสงสิมมา
นางณัฐชยา ลิลา
นางสาวพรชนก พินทอง
นางสาวรจนา ราสระคู
นางสาววัลภา สมประสงค์
นางวรรณภา ธัญญเจริญ
นายอาคเนย์ ธัญญเจริญ
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นางสาวสิริรัตน์ ยะนิล
นางสาวจรรยา แซ่เฮง
นาวสาวเอมจิตร พงษ์รื่น
นางสาวสุเมตตรา กาฬภักดี
นางวิชุดา แป้นขํา
นางสาวดวงนภา ภูฆัง
นางกนกวรรณ บุญศักดิ์
นางสาวจรุงจิตต์ ทองรุ่ง
นางสาววราภรณ์ ทับทิมศรี
นายอินทรีย์ นุชประภา
นายประเยียน สุนทรวิภาต
นางกําไลมาศ เทพบุตร
นางนงนุต กลิ่นนวม
นางสาวธารวิมล เจริญจามีกร
นางเดือนเพ็ญ สุทธิพันธุ์
นางกําไร โชติจรุง
นางสาวรัตนา ทิมอุบล
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์เพ็ชร
นางลักคณา เข็มเพ็ชร
นายนพรัตน์ ภักมี
นางสาวกรรณิการ์ ขวัญเกตุ
นายสุรศักดิ์ คําหอม
นางสาววรรณา ทองวัง
นายชูกิต สัมมาพิทักษ์

รายชื่อผู้สมัคร ป โท สาขา หลักสูตรและการสอน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ- สกุล
นางสาวยุพิน เหมบุตร
นายภานุพงศ์ เพ็ชรปานกัน
นางสาวปัทมา อ่อนน้อม

นางสาวกมลวัทน์ สีแตง
นางสาวนิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์
นางสาวอรุโณทัย ธนวีรวัฒน์
2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นางสาวภาพตะวัน สันธนพิพัฒน์
นางสาวอัมพร วรรชะนะ
นายวีระธนา ศรีสังข์งาม
นางสาวเจนจิรา ธัญญเจริญ
นางสาววรรญา นูมหันต์
นางสาวไพรินทร์ ร่มโพธิ๋ชี
นางสาวสมคิด แก่นจันดา
นางวิยะดา ขวัญแก้ว
นางสาวจรุงจิตต์ ทองรุ่ง
นางสาวราตรี แก้วอัด
นายยุทธ ศรีบุญมี
นางสาวกรวิภา ดาวดี
นางพนิสา ทรงเพียรธรรม

รายชื่อผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาการจัดการ 4 ปี
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ- สกุล
นางสาวพิมพ์นภัท ปริญญานนท์
นายสุรศักดิ์ ชูชาติ
นายโกเมนทร์ หงษา
นายพชร พรหมสุรินทร์
นายวราภรณ์ อินทุมาร
นางสาววราลีวรรณ อมาตยกุล
นางสาวจุฑารัตน์ ช้างคง
นางสาวลัดดา จรรยายุทธพงษ์
นางสาวชุดามาศ พูลทะวงศ์
นางสาวสุนารี ศรีชมภู
นางสาวยลดา แย้มวงศ์
นางสาวสุนิษา ศรีแสงอ่อน
นางสาววรพรรณ พลายละหาร
นายอัฐวีร์ ใจมุข
นางสาววันเพ็ญ ทองไพวรรณ
3

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

นายสินชัย ตันติวิชญ์โกศล
นางสาวศิรภัสสร ทวีผล
นายรพีภัทร เพ็งผล
นางสาวสุรีพร ภู่แพร
นางสาวพิศตะวัน น้ําจันทร์
นางชะเอม เหมือนแก้ว
นายถาวร กลีบบัว
นางสาววันวิสา ดวงแสนจันทร์
นางสาวอนัญญา พันธุเณร
นายวัชรพงศ์ จําปาเงิน
นางสาวกมลทิพย์ หวั่นท๊อก
นางสาวศุภักษร ทองโสภา
นางสาวมาริษา กําลังเสือ
นางสาวลักขณา อุทัศน์
นางสาวสุวรรณรัตน์ อู่อรุณ
นางสาวรวีวรรณ เกตุสุทธิ
รายชื่อผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาการจัดการ (เทียบโอน)

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ- สกุล
นางสาวสุรีพร ตู้เจริญ
นายนวพล คํานานศิลป์
นางสาวน้ําฝน วงษ์เพ็ง
นายอโนทัย เย็นใจดี
นายมนัส เจริญสุข
นางรัชดา ดอกตาลยงค์
นางสาวเกศรินทร์ ผิวบัวคํา
นางสาวอุษา สุวรรณ
นางพรทิพย์ อานมณี
นางสาวพรนิมิตร สร้อยระย้า
นางสาวนพรัตน์ พลายระหาร
นางสาววันวิภา เก่งกสิกิจ
นางกิ่งดาว กมลมาลี
นางสาวอรญา มุลินิน
นางสาวกรรณิการ์ ดวงแก้ว
4

16
17
18
19
20
21
22
23

นายศิริชัย ครองตน
นางสาวสุพจนีย์ พลเสน
นางสาวจิราพร เจริญทรัพย์
นางสาวชไมพร นนท์ปานกุล
นายดนุวัฒน์ คําหอม
นางสาวอมลวรรณ ศรีเมือง
นางสาวธัณลักษณ์ นาคสุกใส
นางสาวรุ่งอรุณ ร่องน้อย

สาขาที่ไม่สามารถเปิดสอนได้
ระดับปริญญาตรี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท
สาขาการจัดการ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

5

เปลี่ยนแปลง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (รอบ 2)
กิจกรรม
1.รับสมัคร
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รายงานตัว
3. รายงานตัว พร้อมชําระ
ค่าลงทะเบียน
4.ประกาศรายชื่อ ผู้ที่สิทธิ์
เข้าเรียน
5.เปิดภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 /2555
ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2556
วิธีการ รับตรง โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
5 มีนาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช
www.trudb.in.th
5 - 10 มีนาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช
www.trudb.in.th
19 มีนาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช
www.trudb.in.th
23 มีนาคม 2556

หมายเหตุ

*หมายเหตุ*
1. เปิดรับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินตามความเหมาะสม
3. สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 035-515507
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร และใบรายงานตัว รับได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช หรือ
download ได้จาก www.trudb.in.th
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ
3. สําเนาหลักฐานการเรียนชื่อ, สกุล ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ (ถ้ามี)
4. สําเนาผลการเรียน ขนาด A4 จํานวน 4 ฉบับ (ฉบับระบุวันที่สําเร็จการศึกษา)
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
**ผู้ที่ไม่เข้ารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช
035-515507, 084 6441876
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