
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003341] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (นศ.บ.)
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100044                   นางสาวศุภาวรรณ บุตรศรี
     2            6100362                   นายเสฏฐนันท์ ศรีรัตนะ
     3            6100845                   นางสาวสุภาวดี พิมสำโรง
     4            6100902                   นายภาณุวัฒน์ คงเจริญ
     5            6100907                   นายณรงค์ศักดิ์ ชุ่มเย็น
     6            6100992                   นางสาวเกศนี กรศรี
     7            6100993                   นางสาวมาลิกา อันทพิษ
     8            6101034                   นายไพศาล หล้าสมบูรณ์
     9            6101067                   นางสาวเกศิณี มีบุญญา
     10          6101123                   นางสาวภาวิณี จำปาทอง
     11          6101201                   นางสาวพรทิพย์ภา เพียรเหมือน
     12          6101217                   นางสาวสุฑามาศ จันทโชติ
     13          6101312                   นางสาวสุธิดา คงถาวร
     14          6101315                   นางสาวหนึ่งฤทัย สินธุไพร
     15          6101367                   นายสหัสวรรษ วงค์สุวรรณ
     16          6101426                   นางสาวกนกกาญจน์ เสาวภาภรณ์

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003405] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (บธ.บ.)
สาขาวิชา การจัดการ

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100171                   นางสาวดาริกา คำเก่ง
     2            6100306                   นางสาวสุวนันท์ มั่นใจ
     3            6100448                   นางสาวอาทิตยา วรคำ
     4            6100450                   นางสาวสุพัตรา จำปานวน
     5            6100524                   นางสาววิมลสิริ เหล่าภักดี
     6            6100689                   นายพนม บริสุทธิ์
     7            6100768                   นายธนากร เพ็ชรไทย
     8            6100805                   นางสาวชลธิชา รัตนโชคธรณี
     9            6100884                   นางสาวประวรรณรัตน์ เรืองสา
     10          6100943                   นางสาวณัฐสุดา วิจิตรวงศ์
     11          6100946                   นางสาววริศรา ยิ่งรุ่งเรือง
     12          6101006                   นางสาววาสนา สวัสดี
     13          6101091                   นางสาวนฤมล สินสมใจ
     14          6101101                   นายประกิจ พันธวงศ์
     15          6101170                   นางสาวอรพรรณ อรชร
     16          6101249                   นางสาวนิดชนันท์ ช่างกล
     17          6101357                   นางสาวโพธิ์ฐิณี พรน้อย
     18          6101384                   นางสาวสุนันทา ละศรี
     19          6101385                   นางสาวนัฐธิณี เป็นผลดี

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003491] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (บธ.บ.)
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100013                   นางสาวรพีพรรณ โพนสุวรรณ์
     2            6100045                   นางสาวสุวนันท์ พึ่งสม
     3            6100461                   นางสาวสุปวีณ์ จูเจริญ
     4            6100516                   นางสาวจริยา เปียชาติ
     5            6100742                   นางสาวเบญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
     6            6100798                   นายเจษฎา ผ่องสอาด
     7            6100963                   นางสาวกนกนิภา เทียบมาก
     8            6100985                   นางสาวพิมพ์พา ใหญ่ผลสุข
     9            6100987                   นางสาววาสนา กลั่นรส
     10          6101090                   นางสาวอาทิตยา แซ่แต้
     11          6101133                   นางสาววราภรณ์ กั๊กสมบูรณ์
     12          6101143                   นายภูมมินทร์ พันตานุสนธ์
     13          6101172                   นางสาวกฤติพร โล่ห์เเจ่ม
     14          6101284                   นางสาวพลอยไพลิน แก้วนพรัตน์
     15          6101314                   นางสาวชลธิชา เพ็งอินทร์
     16          6101341                   นางสาวสุกัญญา ศรีมณี

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003492] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (บธ.บ.)
สาขาวิชา การตลาด

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100076                   นางสาวณัฐญา จันทร์เกิด
     2            6100417                   นางสาวปูชานี กระแสโสม
     3            6100540                   นางสาวสุทธิดา ลาภจิตร

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003498] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (บธ.บ.)
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100533                   นางสาววาสนา โสอุดม
     2            6100637                   นางสาวภครัศตา วงษ์ศรี
     3            6100860                   นายเสรี เมฆอรุณ
     4            6101180                   นางสาวสมหญิง ยังสุขศรี
     5            6101223                   นายกอฟฟารี่ สะและหมัด
     6            6101371                   นายจิรเดช วิระเเสง
     7            6101372                   นายวรเมธ กูวันโซ๊ะ

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


