
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003116] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100030                   นางสาวสาวิตรี สังเกตุ
     2            6100034                   นางสาวชนิตา เทพสุภรณ์กุล
     3            6100080                   นางสาววลัยพรรณ โมลา
     4            6100091                   นางสาวณัฐวดี สงวนวารี
     5            6100112                   นางสาวปัญญาพร หงษ์ทอง
     6            6100123                   นางสาวชเนตตี เย็นประสิทธิ์
     7            6100161                   นางสาวทัศรินทร์ จันทะวงษา
     8            6100174                   นางสาววรรณวนัช แซ่ตั้ง
     9            6100243                   นางสาววราภรณ์ บุญมาก
     10          6100256                   นางสาวสุมิตตา จำนงค์ผล
     11          6100268                   นางสาวสุปราณี ทรัพย์มูล
     12          6100309                   นางสาวสุดารัตน์ น้ำเหนือ
     13          6100317                   นางสาวสุจิตรา จันทร์แจ้ง
     14          6100344                   นางสาวนพรัตน์ อาวรณ์
     15          6100378                   นางสาวปภัสวรรณ จันทวงค์
     16          6100397                   นางสาวเจติยา แพงงาม
     17          6100447                   นางสาวศิริวรรณ ลาภสูงเนิน
     18          6100545                   นางสาวอรสา คำพุฒิ
     19          6100684                   นางสาวปรีดาพร สำอางค์อินทร์
     20          6100687                   นางสาวจุฑารัตน์ มัติโก
     21          6100701                   นางสาวพิมพ์สุภา บุญส่ง
     22          6100709                   นางสาวศิริวรรณ สงคุ้ม
     23          6100715                   นางสาวชิดชนก คำดวง
     24          6100720                   นางสาวณิชากร เนาวรัตน์
     25          6100730                   นางสาวศศิธร จันทร์รอด
     26          6100785                   นางสาวสุภาวดี เวฬุรัตนะ
     27          6100795                   นางสาวนันทิยาพร ทองดีนอก
     28          6100807                   นางสาวพลอยวรีย์ เพชรมะณี
     29          6100861                   นางสาวพรรพษา ภูมิผักเเว่น
     30          6100960                   นางสาวชฎาพร ทองแปลง
     31          6101045                   นางสาวรุจิรดา พรหมรอด
     32          6101134                   นางสาววาสนา ขมินทกุล
     33          6101276                   นางสาวกัลยา โคตรวงทอง
     34          6101277                   นางสาวอรัณญา น้อยบุตร
     35          6101282                   นางสาวอรัญญา สติภา
     36          6101351                   นางสาวรัตนาภรณ์ จิตสำราญ
     37          6101363                   นางสาวมานิตา พัสดุ
     38          6101454                   นางสาวนิธิมา ศรีโพล

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003120] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา คณิตศาสตร์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100027                   นายวีรยุทธ เคนทอง
     2            6100033                   นางสาวพิริยา สีงาม
     3            6100056                   นางสาวรจสุคนธ์ คำเพชรดี
     4            6100101                   นายสุวินัย รื่นพิทักษ์
     5            6100124                   นางสาวสุพรรณี รักขาว
     6            6100170                   นางสาวปัญญ์ชิตา เชื้อมั่ง
     7            6100179                   นางสาวสุธาทิพย์ ฉัตรมาลีรัตน์
     8            6100212                   นางสาวกมลวรรณ นิสารัตน์
     9            6100254                   นางสาวธนภรณ์ สินภักดี
     10          6100308                   นางสาวพืชไร่ ถาวรสาลี
     11          6100346                   นางสาวนภิสา แถมพงษ์
     12          6100348                   นางสาวกฤษณา แซ่จิว
     13          6100350                   นางสาวเบญจมาศ มีนะโตรี
     14          6100353                   นายพงษ์เทพ รักษาภักดี
     15          6100375                   นางสาวทิพาวรรณ สอนสันติ
     16          6100535                   นางสาวชลลดา วงเวียน
     17          6100580                   นางสาวสิรัชฌา ศรีปราชญ์
     18          6100584                   นางสาวณัฐมนต์ กลิ่นถาวร
     19          6100632                   นางสาวอภิชญา จันทวงษ์
     20          6100635                   นายธิติวุฒิ ฉิมพัด
     21          6100657                   นายเรืองฤทธิ์ งามยิ่ง
     22          6100675                   นางสาวศิริพร เจริญผล
     23          6100722                   นางสาวญาณิน มงคลกิจสุนทร
     24          6100745                   นายเฉลียว นงค์สันเทียะ
     25          6100767                   นางสาวรัตวรรณ โกรธกล้า
     26          6100802                   นางสาวประภาศิริ งามสม
     27          6100851                   นางสาวพิมนภา จำเนียรทรัพย์
     28          6100893                   นางสาวมณชิมา บุญนิมิ
     29          6101096                   นางสาวณัฐฐาณิการณ์ พันธิสุทธิ์
     30          6101163                   นายสินปัจจัย เชยบาล
     31          6101222                   นางสาวพรสวรรค์ มัสเยาะ
     32          6101232                   นายทักษิณ ทัดวงศ์
     33          6101236                   นางสาวจิดาภา วงค์สกุล
     34          6101262                   นางสาวศุภกานต์ พุทธประวัติ
     35          6101308                   นายวันเฉลิม รูปสมวงค์
     36          6101358                   นายชิษณุพงศ์ พรมเดช
     37          6101428                   นางสาวนพเกศ ซึ่งรัมย์
     38          6101473                   นางสาววนิดา อินทร์อนันต์

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003126] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100311                   นายวิศรุต ยืนสุข
     2            6100403                   นายนภดล พิมพ์สวัสดิ์
     3            6100444                   นายชนาธิป หลายเจริญ
     4            6100468                   นายพีรวัส ประเสริฐ
     5            6100478                   นางสาวชลลดา เงินหล่อ
     6            6100560                   นางสาวชญาภรณ์ ยันตะศรี
     7            6100650                   นางสาวณพวรรณ์ ซันฮีม
     8            6100658                   นายณัฐพล โกตูม
     9            6100671                   นางสาวนิรชา สาพิมพ์
     10          6100818                   นายสวราชย์ จันดาผล
     11          6100863                   นางสาวปาหนัน ธงชัย
     12          6100994                   นายวีรภัทร ผิวอ่อนดี
     13          6101255                   นายขจรศักดิ์ จันนา
     14          6101265                   นางสาวบุษกร คําภูแสน
     15          6101266                   นางสาวณิชาภา พวงพุ่ม
     16          6101362                   นายวัชรายุทธ สุขสถิตย์

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003137] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100084                   นายวุฒินัน คงหอม
     2            6100173                   นางสาวรวิปรียา เจนการ
     3            6100920                   นางสาวธนวรรณ เบ็ญพรม
     4            6101209                   นางสาวฟารีดา สุดประเสริฐ

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003153] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100052                   นางสาวฟารีดา เเละลอย
     2            6100064                   นางสาวชนกนันท์ รักนิ่ม
     3            6100071                   นางสาวเยาวเรศ มิตยสิทธิ์
     4            6100210                   นายพรชัย แก้วกรมไกร
     5            6100340                   นางสาวพีรยา รักษาราษฎร์
     6            6100493                   นางสาวมาริสา ชัยเนตร
     7            6100608                   นางสาวปพิชชญา บัลลังก์
     8            6100681                   นางสาวเมษกาญฎาร์ สมภักดี
     9            6100895                   นายพงษ์วริศ โสภิพงษ์
     10          6101086                   นางสาวปิยฉัตร พิมเอ้กา

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003155] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100021                   นางสาวปานชีวา พาสาลี
     2            6100028                   นางสาวรัตนา หนองเฆ่
     3            6100029                   นางสาวนริสรา ประพันธ์
     4            6100038                   นางสาวโสภิศ กรุดเนียม
     5            6100075                   นางสาวรติภัทร วันขวัญ
     6            6100157                   นางสาวพัชรินทร์ จั่นแก้ว
     7            6100176                   นางสาวกมลชนก อุดมพร
     8            6100181                   นางสาวศิริลักษณ์ อุ่นอก
     9            6100184                   นางสาวธนศิริ นิ่มน้อย
     10          6100196                   นางสาวสวรส สีสรรค์
     11          6100222                   นางสาวชลิตา ศิลาเลิศ
     12          6100279                   นางสาวปภังกร บริสุทธิ์ธรรม
     13          6100313                   นางสาวสกุณี ติสันเทียะ
     14          6100326                   นางสาวปวริศา เอกตาแสง
     15          6100347                   นางสาวกาญจนา กองคำ
     16          6100475                   นางสาวรัศมี ธัญญาศิริทรัพย์
     17          6100521                   นางสาวอิสริยาภรณ์ อำพล
     18          6100549                   นางสาวสุภาภรณ์ กันยามา
     19          6100591                   นางสาวรุจิษยา คำนินทะ
     20          6100672                   นางสาวธนัชชา เมฆไพบูลย์
     21          6100676                   นางสาวพัทธนพรรษ์ ลี้ชม
     22          6100778                   นางสาวทิพย์เกสร โททอง
     23          6100829                   นางสาวเรณุกา แก้วบุตรดี
     24          6100835                   นางสาวนางสาวเกศมณี ยอดประเสริฐ
     25          6100847                   นางสาวเมชญา มากทรัพย์
     26          6100890                   นางสาวธิดารัตน์ เรืองศิริ
     27          6100933                   นางสาววรวรรณ แบนไทย
     28          6101008                   นางสาวสุนิสา ผลเล็ก
     29          6101030                   นางสาวปนิดา ศรีโสภา
     30          6101044                   นายศรัณย์ รสหอม
     31          6101047                   นางสาววัชรา สินภักดี
     32          6101072                   นางสาวอาทิตย์ติยา ลิ้มบ้วน
     33          6101075                   นางสาวศรีสมร พิมพ์สวา
     34          6101159                   นางสาวพิชญาภา อินทรีย์
     35          6101197                   นางสาวกมลชนก พิสุดสงคราม
     36          6101199                   นางสาวรัตนาภรณ์ ขันแก้ว
     37          6101211                   นางสาวมณฑาทิพย์ ยมบิน
     38          6101213                   นางสาววัชรินทร์ สินภักดี
     39          6101215                   นางสาวธันย์ชนก นาคำ
     40          6101220                   นายกฤษณะ ไลเลิศ
     41          6101226                   นายอดิศร รักษ์ภิรมย์
     42          6101270                   นางสาวกัลยรัตน์ พลไพล
     43          6101317                   นางสาวมณเทียร โพธิ์พุ่ม
     44          6101344                   นางสาวพรทิพย์ เอี่ยมสอาด
     45          6101388                   นางสาวปนัดติกา การะเกตุ

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003155] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003158] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา การสอนภาษาจีน

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100004                   นางสาวภริตา แก้วอ่วม
     2            6100016                   นางสาวรัตติยา บริรักษ์
     3            6100177                   นางสาวธิดารัตน์ สุภราช
     4            6100223                   นางสาวอิสริยา ทองมณี
     5            6100382                   นางสาวนีรภา อังกาบ
     6            6100536                   นางสาวสิริวิมล อังกาบ
     7            6100728                   นางสาวอรณีย์ หลงสิงห์
     8            6100979                   นางสาวนวรัตน์ ไพรสาลี

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003161] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100019                   นางสาวกวิตา อินทวงค์
     2            6100031                   นางสาวนริศรา สาระวงศ์
     3            6100047                   นางสาวเบญจวรรณ วงษ์ศรีแก้ว
     4            6100050                   นางสาวจุฑารัตน์ ศรีกอง
     5            6100462                   นางสาวอภิญญา แซ่หลี
     6            6100528                   นางสาวจิตติพร บังศรี
     7            6100631                   นางสาวมณีรัตน์ ไกรสุข
     8            6100643                   นางสาวสุนิตา หล่าไธสง
     9            6100832                   นางสาวณัฐพร มนตรี
     10          6100837                   นางสาวกุลวดี ยอดประเสริฐ
     11          6100850                   นางสาวสุนารี แก้วเหลา
     12          6100929                   นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศ
     13          6100942                   นางสาวบุษบา ทองไพจิตร
     14          6100996                   นางสาวนิพาภรณ์ ศรีราชสนไทย
     15          6101032                   นางสาวณัฐธิดา จันทร์คำ
     16          6101165                   นายวิชญะ กุลประยงค์
     17          6101225                   นางสาววณารัตน์ พงษ์สมบัติ
     18          6101239                   นางสาวเพชรา พงษ์พรม
     19          6101290                   นางสาววรรณวิภา บุญประจักษ์
     20          6101338                   นายสว่างพงษ์ มั่นจิตร
     21          6101443                   นางสาวกนกวรรณ กงแก้ว

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003171] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  5 ปี  (ค.บ.)
สาขาวิชา สังคมศึกษา

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100065                   นางสาวยอดขวัญ โสภา
     2            6100125                   นางสาวนวพร สืบแก้ว
     3            6100281                   นางสาวชลิตา ทองธรรม
     4            6100318                   นางสาวปิยะฉัตร ก่อวัฒนลาภ
     5            6100359                   นายวิรัช ศรีสวัสดิ์
     6            6100878                   นางสาวพีรดา สังฆะคาม
     7            6100986                   นายภาณุรัตน์ พวงบานเย็น
     8            6101103                   นางสาวสุภัสสรา รอดพันธ์
     9            6101274                   นางสาววรรณวิภา อินทวงษ์
     10          6101427                   นางสาวพัชรา อิ่มผ่อง
     11          6101434                   นายเกียรติศักดิ์ ชานันโท

* ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php


