
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003302] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (ศศ.บ.)
สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100990                   นางสาวรัชนีกร ปานทอง
     2            6101216                   นางสาวสิริขวัญ คณทา

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003345] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (ศศ.บ.)
สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100496                   นางสาวปัทมาวดี นิยม
     2            6100522                   นางสาวพนิดา ชิตเจริญ

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003353] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (ศศ.บ.)
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100267                   นางสาววารุณี ศรีอาษา
     2            6100302                   นางสาวชุตินันท์ บุญเจริญ
     3            6100503                   นางสาวณัชชา บริสุทธิ์
     4            6100542                   นายชัยพิชิต จันภิรมย์
     5            6100784                   นายชาญณรงค์ ผ่องสอาด
     6            6100874                   นางสาวเสาวลักษณ์ นิยมาภา
     7            6100882                   นางสาวรัตนกร ยอดดำเนิน
     8            6100886                   นางสาวรัชนีวรรณ กันทรัตน์
     9            6101041                   นางสาวนวพร สวัสดี
     10          6101048                   นางสาวเบญจวรรณ บุญเขื่อง
     11          6101469                   นางสาวนัยละฮ์ ลายนารี

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003362] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (รป.บ.)
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100260                   นางสาวรัตนา ศรีสวัสดิ์
     2            6100713                   นางสาวสุธิดา สง่างาม
     3            6100924                   นางสาวสุจิตรา วงษ์พันธุ์
     4            6100945                   นางสาวพรชิตา บุญสาหร่าย
     5            6101076                   นายอโณทัย เนาว์วิจิตร
     6            6101089                   นางสาวปนัดดา วัสวาณิชย์
     7            6101119                   นางสาวสิรินภา มีชำนาญ
     8            6101160                   นายธนวัฒน์ เพ็งไธสง
     9            6101329                   นางสาววรัญญา ภักดีรัตน์
     10          6101346                   นางสาวณัฐสุดา ใจเรา
     11          6101348                   นางสาวแพรวนภา หลานเศรษฐา
     12          6101403                   นายอนุพงษ์ อิสมาส

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003665] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (น.บ.)
สาขาวิชา นิติศาสตร์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003666] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (ร.บ.)
สาขาวิชา รัฐศาสตร์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100103                   นางสาววลัยลักษณ์ วัฒนกูล
     2            6100216                   นางสาววิลาวัณย์ สามารถกุล
     3            6100217                   นางสาวศิรินภา ขจรกลิ่น
     4            6100258                   นางสาวนิตยา อารุณ
     5            6100319                   นางสาวสุระวี ปานกลิ่นพุด
     6            6100452                   นางสาวสุมินตรา นพทัน
     7            6100459                   นางสาวประภาพรรณ มั่นน้อย
     8            6100460                   นางสาววีรมลล์ เที่ยงอยู่
     9            6100593                   นางสาวดวงเดือน สายธะนู
     10          6100638                   นางสาวศิริมา ปัญญาสัย
     11          6100740                   นางสาวชลธิชา ทองฉาย
     12          6101000                   นางสาวปิยะธิดา วันทะนา
     13          6101154                   นางสาวศิริลักษณ์ เสนาจ
     14          6101167                   นางสาวอนงค์ประภา เย็นเป็นสุข
     15          6101208                   นายอภิสิทธิ์ อุปชิน
     16          6101299                   นายธวัชชัย ภู่มณี
     17          6101303                   นายวีรเดช ชูศรี
     18          6101304                   นายภูวเนตร งามพริ้ง
     19          6101323                   นางสาวจุฑารัตน์ หอมดี
     20          6101461                   นายประสงค์ บุญนิมิ

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


