
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 
 

 โดยที่เป็นการสมควรกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้มีความ
เหมาะสม 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
คุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ประกาศนี้สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ข้อ  ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับคณะวิชาในการพิจารณารับนักเรียน
ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในแต่ละคณะตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ 
 วิธีการรับนักศึกษา 

๓.๑  สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
๓.๒  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

๓.๒.๑  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา และ/หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า  

๓.๒.๒  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา และ/หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (กรณีสมัครหลักสูตร ๔ ปี ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

๓.๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย 
๓.๒.๔  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
๓.๓  หลักฐานประกอบการรับสมัคร (นำมายื่นในวันสอบ) 

๓.๓.๑  บัตรประจำตัวประชาชน 
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๓.๓.๒  ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นักเรียนต้อง

เข้าไปบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่ http://reg.tru.ac.th พิมพ์ และติดรูปถ่ายขนาด ๑ – ๑.๕ นิ้ว จำนวน 
๑ รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามข้อ ๓.๓.๓ – ๓.๓.๙ 

๓.๓.๓  สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ นักเรียนต้องเข้าไปบันทึก
ข้อมูลการสมัครได้ที่ http://reg.tru.ac.th พิมพ์และนำไปชำระได้ตามช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้
ในใบแจ้งการชำระเงินนี้ 

๓.๓.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๓.๕  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม (GPA) ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทยีบเท่า จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครระดับปริญญาตรี ๔ ปี) หรือ 
๓.๓.๖  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม (GPA) ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

๓.๓.๗  สำเนาคะแนนผลการสอบ O-NET  จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
๓.๓.๘  สำเนาคะแนนผลการสอบ PAT ๕ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
๓.๓.๙  สำเนาคะแนนผลการสอบ ๙ วิชาสามัญ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)   

๓.๔  การเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ ๑ อันดับ 
๓.๕  การชำระเงิน 

๓.๕.๑  ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท 
๓.๕.๒  การชำระเงินค่าสมัครชำระได้ตามช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้ง

การชำระเงินนี้ 
๓.๕.๓  ในกรณีผู้สมัครยกเลิกสาขาวิชา เพ่ือเลือกสาขาวิชาใหม่หลังจากชำระเงิน

ค่าสมัครไปแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
๓.๖  วิธีการสมัคร 

๓.๖.๑  ผู้สมัครเขา้ไปสมัครออนไลน์ไดท้ีเ่ว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th  
๓.๖.๒  ผู้สมัครเลือกเมนูรับสมัครนักศึกษาใหม่ จากนั้นเลือกประเภทการรับสมัคร 
๓.๖.๓  เมื่อเลือกประเภทแล้วก็ให้บันทึกข้อมูลการสมัครตามแบบฟอร์มการสมัคร  

ให้ถูกต้องครบถ้วน 
๓.๖.๔  เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะออกรหัสผู้สมัคร ใบสมัคร          

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครให้
โดยอัตโนมัติ 

๓.๖.๕  ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ลงกระดาษ A4 และติดรูปถ่ายขนาด ๑ – ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน
ต่างๆ ตามข้อ ๓.๓.๓ – ๓.๓.๙ นำมายื่นในวันสอบ (หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นสามารถเข้าพิมพ์
ในภายหลังโดยใช้รหัสผู้สมัคร) นักเรียนต้องจำรหัสไว้ 

http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
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๓.๖.๖  ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา ลงกระดาษ A4   

(หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นสามารถเข้าพิมพ์ในภายหลังโดยใช้รหัสผู้สมัคร) นักเรียนต้องจำรหัสไว้ 
๓.๖.๗  นำใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครไปชำระได้ตามช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้

ในใบแจ้งการชำระเงินนี้ 
๓.๖.๘  เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้

เป็นหลักฐานการสมัคร  
๓.๖.๙  เมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่าใน

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อการชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันและเวลาที่
กำหนดเท่านั้น 

๓.๖.๑๐  ในกรณีมีปัญหาเกี ่ยวกับการสมัครสามารถสอบถามได้ที ่หมายเลข 
๐๓๖-๔๒๒๔๗๓ 

๓.๗  เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
๓.๗.๑  บัตรประจำตัวประชาชน 
๓.๗.๒  ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา 
๓.๗.๓  ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่ายขนาด ๑ – ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 

พร้อมแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามข้อ ๓.๓.๓ – ๓.๓.๙ 
๓.๗.๔  Portfolio 

๓.๘  กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการรายงานตัว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
๓.๙  เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ 

๓.๙.๑  สอบวิชาวัดความรู้พ้ืนฐานและวัดแววความเป็นครู (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตร    
ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ๔ ปี และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. ๔ ปี) 

๓.๙.๒  สอบสัมภาษณ ์(ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา) 
๓.๙.๓  สอบปฏิบัติเฉพาะทาง (สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. ๔ ปี และสาขาวิชาดนตรี

ศึกษา ค.บ. ๔ ปี) 
๓.๑๐เกณฑ์การคัดเลือก 

นำผลคะแนนสอบทุกวิชา การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ มารวมกันเพ่ือ
คัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 

ข้อ  ๔  การรายงานตัวเข้าศึกษา 
๔.๑  ผู้มีรายชื่อตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้รายงานตัวทาง Internet 

http://reg.tru.ac.th โดยดูรหัสประจำตัวนักศึกษาในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ใช้รหัสประจำตัว
นักศึกษาเป็นทั้ง Username และ Password เพ่ือ Login เข้าสู่ระบบ 

๔.๒  เมื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน     
ไปชำระได้ตามช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินนี้ ตามวันเวลาที่กำหนด 

http://reg.tru.ac.th/
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๑๒๕๒/๒๕๖๕ 

๔.๓  และพิมพ์ใบรายงานตัวพร้อมแนบลักฐานการรายงานตัวมายื่นที่กองบริการการศึกษา
ภายในวันเปิดภาคการศึกษา ตามที่ปฏิทินการรับเข้าศึกษากำหนด 

๔.๔  เอกสาร และหลักฐานการรายงานตัว (เรียงตามลำดับ ดังนี้) 
  (๑)  ใบรายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พิมพ์จากหน้าเว็บที่รายงานตัว) 
    (๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน  ขนาด A4  จำนวน  ๑ ฉบับ 
    (๓)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ , สกุล  ขนาด A4  จำนวน  ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

  (๔)  สำเนาใบ รบ.๑ ป. , รบ.๑ ปวช. , รบ.๑ ปวส.  หรือใบรายงานผลการเรียน    
             ขนาด A4 จำนวน ๓ ฉบับ (ฉบับระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) 
  (๕)  สำเนาเอกสารดังกล่าว ต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 ข้อ  ๕  เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา   
๕.๑  นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะต้อง 

เข้ารายงานตัวทาง Internet และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตามวันที ่มหาวิทยาลัยกำหนด หากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา   
ก่อนถึงวันที่กำหนด และหากปรากฏว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกำหนดการ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์  
การรับเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทันที 

๕.๒  ให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดสอนได้เท่านั้น 
๕.๓  ในกรณีที่สาขาวิชาเปิดสอนได้และนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ 

นักศึกษาจะต้องสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ทั้งหมด 
๕.๔  ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ ๕,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ บาท 
๕.๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับไว้ตามประกาศนี้ อาจคืนให้นักศึกษาในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงิน

ซ้ำซ้อน หรือมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินเกินกว่าอัตราที่กำหนด 
 ข้อ  ๖  หากมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
ฉบับนี้ ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  บาร์นท์) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



เปลี่ยนแปลงปฏทิินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
รอบท่ี 1 โควตา/Portfolio 
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th 1 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2565 http://reg.tru.ac.th 
2. ชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา 1 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2565 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมคัรเขา้ศึกษา                                    

และนำไปชำระไดต้ามช่องทางการชำระเงิน
ที่ระบไุว้ในใบแจง้การชำระเงินนี ้

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
   และสถานที่สอบ 

13 ธันวาคม 2565 http://www.tru.ac.th 

4. สอบวิชาวัดความรู้พ้ืนฐานและ 
วัดแววความเป็นครู 
- หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ. 4 ปี และ 
หลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต คอ.บ. 4 ป)ี 

- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย  
พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน 

14 ธันวาคม 2565 
เวลา 13.30 – 15.30 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

 
5. สอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย 
- เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 
6. สอบสัมภาษณ์ 
- เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 

15 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

7. สอบสัมภาษณ์ (รวมทุกหลักสูตร/สาขาวิชาอื่นๆ) 
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย  
พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

15 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

 

http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
http://www.tru.ac.th/
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รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
8. สอบปฏิบัติเฉพาะทาง 
- สาขาวชิาพลศึกษา และสาขาวชิาดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ป)ี 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย  
พรอ้มแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

16 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

9. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์     
   เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

21 ธันวาคม 2565 http://www.tru.ac.th 

10. รายงานตัว  
   และชำระเงินลงทะเบียนเรียน 

23 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 
2566 

http://reg.tru.ac.th 
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินคา่ลงทะเบยีนเรียน                                     
และนำไปชำระไดต้ามช่องทางการชำระเงิน
ที่ระบไุว้ในใบแจ้งการชำระเงินนี ้

11. นักศึกษาท่ีได้สิทธิ์สำรอง (ค.บ. 4 ปี)  
   รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน 

11 มกราคม 2566 
เวลา 08.30 – 15.30 น. 

(เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งวันที่ 10 ม.ค. 66) 

กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

http://reg.tru.ac.th 
12. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566  12 มิถุนายน 2566 ตามตารางเรยีน 
รอบที ่2 รับตรงทั่วไป/Portfolio (รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา) 
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th 23 มกราคม – 17 มีนาคม 2566 http://reg.tru.ac.th 
2. ชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา 23 มกราคม – 17 มีนาคม 2566 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมคัรเขา้ศึกษา                                    

และนำไปชำระไดต้ามช่องทางการชำระเงิน
ที่ระบไุว้ในใบแจ้งการชำระเงินนี ้

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
    และสถานทีส่อบ 

27 มีนาคม 2566 http://www.tru.ac.th 

4. สอบวิชาวัดความรู้พ้ืนฐานและ 
วัดแววความเป็นครู 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี และ 
หลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต คอ.บ. 4 ป)ี 
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน   
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย  
พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน 

29 มีนาคม 2566 
เวลา 13.30 – 15.30 น. 

 

รายละเอียดตามข้อ 3 

http://www.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
http://www.tru.ac.th/
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รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
 
5. สอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย 
- เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 
6. สอบสัมภาษณ์ 
- เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 

30 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

7. สอบสัมภาษณ์ (รวมทุกหลักสูตร/สาขาวิชาอื่นๆ) 
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ตดิรูปถ่าย  
พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

30 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

8. สอบปฏิบัติเฉพาะทาง 
- สาขาวชิาพลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ติดรูปถ่าย   
พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

31 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

รายละเอียดตามข้อ 3 

9. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์     
   เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

5 เมษายน 2566 http://www.tru.ac.th 

10. รายงานตัว  
   และชำระเงินลงทะเบียนเรียน 

7 - 21 เมษายน 2566 
 

http://reg.tru.ac.th 
พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินคา่ลงทะเบยีนเรียน                                     
และนำไปชำระไดต้ามช่องทางการชำระเงิน
ที่ระบไุว้ในใบแจ้งการชำระเงินนี ้

11. นักศึกษาท่ีได้สิทธิ์สำรอง (ค.บ. 4 ปี)  
รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียนเรียน 

26 เมษายน 2566 
เวลา 08.30 – 15.30 น. 

(เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งวันที่ 25 เม.ย. 66) 

กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

http://reg.tru.ac.th 
12. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566  12 มิถุนายน 2566 ตามตารางเรียน 

 
 

http://www.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
http://reg.tru.ac.th/
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รายการ กำหนดการ สถานที่ดำเนินการ 
รอบท่ี 3 รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio (รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา)      
1. สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

1 – 19 พฤษภาคม 2566 กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เวลา 08.30 – 15.00 น. 

2. สอบคัดเลือก / สอบสัมภาษณ์  
- เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน  
(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงิน  
ค่าสมัครเข้าศึกษา 
(3) ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ติดรูปถ่าย พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน 
(4) Portfolio 

พร้อมสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร 
เข้าศึกษาต่อ 

กองบริการการศึกษา 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 

และ สำนักงานคณะฯ 
ที่สาขาวิชาสังกัด 

เวลา 08.30 – 15.00 น. 

3. รายงานตัว  
    และชำระเงินลงทะเบียนเรียน 

1 – 19 พฤษภาคม 2566 http://reg.tru.ac.th 
กองคลัง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

4. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566  12 มิถุนายน 2566 ตามตารางเรียน 
 

**หมายเหตุ** 
1.  ให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดสอนได้เท่านั้น 
2.  ในกรณีที่สาขาวิชาเปิดสอนได้และนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่  นักศึกษาจะต้องสมัครเข้า
ศึกษาใหม่ โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ทั้งหมด 
3.  ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ 5,000 – 9,000 บาท 
4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
5.  ปิดทำการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
6. เบอร์โทรศัพท ์สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

- คณะครุศาสตร์ โทร. 036-411112 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 036-412751 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.036-411150  
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    โทร. 092-2764308 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 036-422125 
- คณะวิทยาการจัดการ โทร. 036-421448 หรือ 090-0084248 
- กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 036-427485 ต่อ 11114 , 

11819 หรอื 036-422473 

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


เป้าหมายรวม

รวม
1

1 การศึกษาปฐมวัย 60
2 พลศึกษา 60
3 จิตวิทยาและการแนะแนว 30
4 การประถมศึกษา 60

210
2

1 ภาษาจีน 35

2 ภาษาญ่ีปุ่น 30

3 ภาษาอังกฤษ 50

4 ศิลปกรรม 30

5 รัฐประศาสนศาสตร์ 120

6 นิติศาสตร์ 60

7 ดนตรีศึกษา 30

8 ภาษาอังกฤษ 60

9 ภาษาไทย 60

10 สังคมศึกษา 60
535

3

1 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ 15
2 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี 15
3 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา 15
4 เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 30
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ท่ี คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์



เป้าหมายรวม
รวม

6 คณิตศาสตร์ 60

7 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 60

8 เคมี 30

255

4

1 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 40

2 การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ 35

3 การจัดการโลจิสติกส์ 40

4 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 50

5 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 40

6 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 35

7 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 30

8 การจัดการโลจิสติกส์ 30

9 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 30

10 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 30

11 บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 40

12 การบัญชี 40

13 การบัญชี 40

480

5

1 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 40

2 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20

3 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 20

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

รวมคณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ท่ี คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา



เป้าหมายรวม

รวม

4 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20

5 เทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 30

6 คอมพิวเตอร์ศึกษา 60

190

6

1 อุตสาหกรรมศิลป์ 30

2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30

3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 30

4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 30

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20

6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 30

7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 30

8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 30

9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20

10 วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ 20

11 วิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ 20

290

1960

คณะกรรมการบริหารฯ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 ให้ความเห็นชอบปรับเปล่ียนแผนการรับเข้าศึกษา 2566

สภาวิชาการฯ วันท่ี 9 กันยายน 2565 เห็นชอบโดยหลักการ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 16 กันยายน 2565 อนุมัติการขอเปล่ียนแปลงแผนการรับเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566

กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                           วันท่ี 16 กันยายน 2565

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวมท้ังส้ิน

*หมายเหตุ* รับนักศึกษาพิการ จ านวน 10 ท่ีน่ัง

สภาวิชาการฯ วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบร่างแผนการรับเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566-2570

สภามหาวิทยาลัยฯ วันท่ี 21 มกราคม 2565 อนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566-2570

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ท่ี คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา หมายเหตุ

ระบบเทียบโอนผลการเรียน ผู้จบ ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี



เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 
 

รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 

 คณะครุศาสตร์  
1116  การศึกษาปฐมวัย  (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 3.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1150 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2.  มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
5. ผ่านการทดสอบการสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 

1157 จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1210 การประถมศึกษา  (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1706 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาไม่ตำ่กวา่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1709 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1753 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1767 ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1770 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกวา่มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
จากสถานศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า      
หรืออนุปริญญา 
3. สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1775 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1132 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
5. ผ่านการทดสอบการสอบปฏิบัติทักษะเครื่องมือเอก (รายละเอยีด
การสอบปฏิบัติ ติดตามได้ที่ Facebook สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 - 2 - 

รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 
1153 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1155 ภาษาไทย (ค.บ .4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย 
5. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1171 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1452 วิทยาศาสตร์  

วิชาเอกฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา่ 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1419 วิทยาศาสตร์  
วิชาเอกเคมี (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1438 วิทยาศาสตร์  
วิชาเอกชวีวิทยา (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1401 เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (วท.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1431 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1120 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ – คณิตศาสตร์ 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1161 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1119 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.50 
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะวิทยาการจัดการ  
1741 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (นศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1781 การท่องเท่ียวและธุรกจิบริการ  (ศศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
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รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 
1773 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1779  บริหารธุรกิจ  

วิชาเอกการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1791 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การ (บธ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1792 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1798 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการธุรกจิดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1780 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1873 การจัดการโลจิสติกส์  
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1879 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการ  
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1892 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการตลาด  
(บธ.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1898 บริหารธุรกิจ  
วิชาเอกการจัดการธุรกจิดิจิทัล 
(บธ.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1890 การบัญชี  
(บช.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการบญัชี หรือ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
1444 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
1463 เทคโนโลยีดิจิทัล  

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 
1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1464 เทคโนโลยีดิจิทัล  
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1126 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1263 เทคโนโลยีดิจิทัล  
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร ์
(วท.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1264 เทคโนโลยีดิจิทัล  
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(วท.บ. ระบบเทยีบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 
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รหัสสาขาวิชา ชื่อ คณะ/สาขาวิชา รายละเอียด 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1147  อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรยีนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกวา่ 2.00  
3. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและวดัแววความเป็นครู 
4. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1430 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1450 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1437 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1487 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (อส.บ. 4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio  

1062 วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (วศ.บ. 4 ปี) 1. สำเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1243 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1258 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1237 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1287 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม   
(อส.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

1562 วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  
(วศ.บ. ระบบเทียบโอนผลการเรียน) 

1. สำเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการทดสอบการสอบสัมภาษณ์ / พิจารณา Portfolio 

 



ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาออนไลน์ 
1.  ผู้สมัครเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.tru.ac.th  

2.  ผู้สมัครเลือกเมนูรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  จากนั้นเลือกประเภทการรับสมัคร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


4.  เม่ือเลือกประเภทแล้วก็ให้บันทึกข้อมูลการสมัครตามแบบฟอร์มการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  เม่ือบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะออกรหัสผู้สมัคร ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครให้โดยอัตโนมัติ 

6.  ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงกระดาษ A4 

และติดรูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ “นำมายื่นใน

วันสอบ” (หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นสามารถเข้าพิมพ์ในภายหลังโดยใช้รหัสผู้สมัคร) นักเรียนต้อง

จำรหัสไว้ 

7. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา  ลงกระดาษ A4 (หากไม่มีเครื่องพิมพ์

ในขณะนั้นสามารถเข้าพิมพ์ในภายหลังโดยใช้รหัสผู้สมัคร) นักเรียนต้องจำรหัสไว้       

8.  นำใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินได้ตามช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินนี้                                                                                                                           

9.  เมื่อชำระเงินค่าสมคัรเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานการสมัคร 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  เม่ือสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้   

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือการชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น                                                                                                        

11.  เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ                                                                                                    

(1) บัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                                  

(2) ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา                                                                        

(3) ใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าเว็บ ตดิรูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ 

(4) Portfolio                                                                                                                                   

12.  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 036-422473 
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