ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
------------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี ภาคพิเ ศษ (กศ.บป.) ประจาภาคฤดูร้อ น ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๑ เพิ่ม เติม นั้น
บั ดนี้ มหาวิทยาลั ย ได้ ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วตามประกาศ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ระบบเทียบโอนผลการเรียน (ผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
จานวน ๒๕ คน
และให้ ผู้ ที่ ได้ รั บการคัดเลื อก รายงานตัวและช าระเงินลงทะเบียน ตั้งแต่บัด นี้ – ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ทาง Internet http://reg.tru.ac.th
ขั้นตอนการรายงานตัวทาง Internet http://reg.tru.ac.th
๑. ตรวจสอบประกาศรายชื่ อพร้ อมรหั ส ประจ าตั วนั กศึ กษาผู้ มี สิ ทธิ์ รายงานตั วทาง
http://www.tru.ac.th
๒. เข้ า http://reg.tru.ac.th ใช้รหั สประจ าตั วนั กศึ กษาเป็นทั้ง Username และ
Password เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ
๓. กรอกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มบันทึก
๔. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนไปชาระเงินที่ธนาคาร
๕. พิมพ์ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อแนบหลักฐานการรายงานตัว
หลักฐานการรายงานตัว (เรียงตามลาดับ ดังนี้)
๕.๑ ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์ที่รายงานตัว)
๕.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจาตัวประชาชน ขนาด A๔ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , สกุล ขนาด A๔ จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๕.๔ สาเนาใบ รบ.๑ ป. , รบ.๑ ปวช. , รบ.๑ ปวส. หรือใบรายงานผลการเรียน
ขนาด A๔ จานวน ๓ ฉบับ (ฉบับระบุวันที่สาเร็จการศึกษา)
๖. นาหลักฐานการรายงานตัวมายื่นที่กองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน
– ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๗. เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด หรือมารายงานตัวแต่
หลักฐานการรายงานตัวไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษา โดยถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา และ
เนื่องจากจานวนผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี มีจานวน

-๒ไม่ถึง ๓๕ คน ไม่สามารถเปิดสอนได้ จึงขอให้ผู้สมัครในสาขาวิชาดังกล่าวนาบัตรประจาตัวผู้สมัค ร
มาเปลี่ย นสาขาวิช าใหม่ที่เ ปิด ได้ หรือ ขึ้น บัญ ชีใ นสาขาวิช าเดิม ในภาคการศึก ษาถัด ไป
ไม่ต ้อ งเสีย ค่า สมัค รใหม่ โดยแจ้งความจานงได้ที่กองบริการการศึกษา หรือโทรศัพท์หมายเลข
๐ ๓๖๔๒ ๒๔๗๓ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

จานวน ๒๘ คน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2230 : เทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม ระดับ ปริญญำตรี 4 ปี เทียบโอน
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

รหัสประจำตัวนักศึกษำ
61252430201
61252430202
61252430203
61252430204
61252430205
61252430206
61252430207
61252430208
61252430209
61252430210
61252430211
61252430212
61252430213
61252430214
61252430215
61252430216
61252430217
61252430218
61252430219
61252430220
61252430221
61252430222
61252430223
61252430224
61252430225
61252430226

คำนำหน้ำ - ชื่อ - ชื่อสกุล
นายสิทธิกร หลอดทอง
นายทศพร กุลทอง
นายนเรศ สมบูรณ์
นายพิพัฒน์ ห่วงงาม
นายปรัชญา โตแย้ม
นายธีรพงษ์ ศรีบุญเพ็ญ
นายสายชล ชมกลิ่น
นายณัฎฐพงศ์ จักษุอินทร์
นายนรเสฏฐ์ สุราคง
นายศิวพล สิงห์ทอง
นายสราวุฒิ ธรรมชัย
จ่าสิบตรีปฐมสิทธิ์ แตงชุ่ม
นายธนวัฒน์ มั่นอยู่
นายนิรุธ ธงชัย
นายปัญญา กิ่งไทร
นายนพพล กลัดทอง
นายอิษรา อู่ไพรสอน
นายวรินทร ธงไชย
นายสิทธิโชค ทองพูน
นายวราทร เผือกเทีย่ ง
นายกฤษณพงศ์ จันทบาล
นายกัตพงศ์ มีคะชา
นายสมพร ปล้องทอง
นายนัทธพงศ์ จันทร
นายธนโชติ สอนทวี
นายจักรี กุณฑีทอง

หมำยเหตุ

2463 : วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับ ปริญญำตรี 4 ปี
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

รหัสประจำตัวผู้สมัคร
6101220035
6101220053
6101220061
6101220082
6101320011
6101320012
6101320029
6101320035
6101320038
6101320040
6101320048
6101320049
6101320055
6101320064
6101320076
6101320081
6101320082
6101320104
6101320123
6101320143
6101320144
6101320170
6101320186
6101320187
6101320233
6101320241
6101320243
6101320244

คำนำหน้ำ - ชื่อ - ชื่อสกุล
นายธนาธิป เอี่ยมอ่วม
สิบตรีณัฐพล เอี่ยมอ่วม
สิบเอกธนกฤต อินทรทัต
นายเจนณรงค์ ชะวะลิต
นายปิยวัฒน์ วงษ์คาจันทร์
พันจ่าอากาศตรีนรา จันทร
นายภราเดช ทรัพย์เจริญ
นางสาวชาลิสา โพธิศ์ รี
สิบตรีธีรศักดิ์ ชานิเขตการณ์
นายสุเมธา บัวฉุน
นางสาวจิราวรรณ รอดรัดดา
นางสาวชลธิชา เอมมะ
สิบโทอลงกต ปิน่ แก้วน้อย
สิบตรีอนุชิต นารินทร์
นายชณายุทธ คาวิลัย
นางสาวมินตรา คุชิตา
นางสาววิชุดา จินารักษ์
สิบตรีอนุสรณ์ โชชัย
นายณัฐพนธ์ ทองฤทธิ์
นายกฤตนัย ทักษิณะมณี
นางสาวสมปอง ดีฉิมพลี
นายจิราพัฒน์ จันทร์สุข
นางสาวทัชชกร วงษ์ชมภู
นางสาวศิภัทว์ตา จุฑาเกตุ
นายนพดล ปฤกษา
นางสาวเชาวรินทร์ สุดแน่น
นางสาวศรินทิพย์ คชวิเชียร
นายกฤตนัย ทักษิณะมณี

หมำยเหตุ
ขึ้นบัญชีมาจาก 2/2561
ขึ้นบัญชีมาจาก 2/2561
ขึ้นบัญชีมาจาก 2/2561
ขึ้นบัญชีมาจาก 2/2561

