
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003201] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (ทล.บ.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100433                   นางสาวเบญจพร ยิ้มศิริ
     2            6100438                   นายธิติ โสระมัด
     3            6100977                   นางสาวโชติกา พูลชะณา

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003212] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (ส.บ.)
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100020                   นางสาวธนิศา วิเชียรศิลป์
     2            6100058                   นายณัฐพล พันธ์โยศรี
     3            6100136                   นางสาวพิมพ์ สุขสบาย
     4            6100189                   นางสาววิภาดา สีเขียว
     5            6100197                   นางสาววลัยกร เดชสันเทียะ
     6            6100338                   นางสาวทิพรัตน์ พิบูลย์สังข์
     7            6100345                   นางสาวกนกพร ศรีดาวัน
     8            6100401                   นางสาวจุฑามาศ อ่วมฉิม
     9            6100402                   นางสาวประทุมพร คำแก้ว
     10          6100406                   นางสาวสายสมร ทรัพย์คง
     11          6100409                   นางสาวชลลดา จันทีนอก
     12          6100418                   นางสาวจินตนา อาจหาญ
     13          6100419                   นางสาวณัฐนิชา จั่นเพชร
     14          6100445                   นางสาวปิยาพัชร จำรัส
     15          6100480                   นางสาวรุ่งนภา นิมิตรสุข
     16          6100481                   นางสาวจิรพร สิมมา
     17          6100526                   นางสาวพาณิภัค อิสร
     18          6100579                   นางสาวเสาวณีย์ อินกับจันทร์
     19          6100621                   นางสาวจุฑารัตน์ มะเดื่อชุมพร
     20          6100623                   นางสาวกิติยา กล้วยเนียม
     21          6100625                   นางสาวศศิธร บุบผาเจริญ
     22          6100651                   นางสาวลลิตา เนตรวงศ์
     23          6100683                   นางสาววรรณภา กล่อมดี
     24          6100706                   นางสาวกิรนันท์ อาตตะแทน
     25          6100708                   นางสาวปิยมาศ อินทรสุข
     26          6100725                   นางสาวทิพสุวรรณ เขียวอ่อน
     27          6100870                   นางสาวมัลลิกา ทองวัฒนวงศ์
     28          6100881                   นางสาวกมลพรรณ แก้วเกษสี
     29          6100892                   นางสาวชุติมา ห่วงเจริญ
     30          6100894                   นางสาวกมลทิพย์ จตุพรกิจถาวร
     31          6101020                   นางสาวเกตุมณี วงษ์สามารถ
     32          6101023                   นางสาวจิราพร นาสะกาจ
     33          6101077                   นางสาวธนัชชา สมสกุลมนตรี
     34          6101078                   นางสาวจุฑารัตน์ ศิลปสูงเนิน
     35          6101145                   นางสาวเบญจวรรณ สุไวย
     36          6101149                   นางสาวสุภาพร จวนเจริญ
     37          6101221                   นายพีรพล และสง่า
     38          6101256                   นายปุญญพัฒน์ งานฉมัง
     39          6101386                   นางสาวนันทิตา จารัญ
     40          6101474                   นางสาวพนิตนันท์ จันทร์ไถ
     41          6101475                   นางสาวนุชจรี นวนไชย
     42          6101480                   นางสาวลลนา บุลาดอน

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003218] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (วท.บ.)
สาขาวิชา ชีววิทยาประยุกต์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003219] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (วท.บ.)
สาขาวิชา เคมี

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100534                   นางสาวนันทนัช ถัวทอง
     2            6100711                   นายวีรภัทร กางกูล
     3            6101146                   นางสาวนันทวัน ลาโงน

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003244] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (วท.บ.)
สาขาวิชา การอาหารและธุรกิจบริการ

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100424                   นางสาวรัฐการณ์ พริกนาค
     2            6100467                   นางสาวจิตติมา บัวเสริฐ
     3            6100983                   นางสาวจิรัชญา ศรีเพียงจันทร์
     4            6100991                   นางสาวจันทร์เพ็ญ คำสุขสวัสดิ์

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003252] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (วท.บ.)
สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003257] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (วท.บ.)
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100360                   นางสาวโสรยา โพธิ์ลังกา
     2            6100363                   นางสาวอาภาพร ทองเล็ก
     3            6100411                   นางสาวกัญญาพัชร อุ่ยยะเสถียร
     4            6100431                   นางสาวสุดารัตน์ แก้วเกษเกี้ยง
     5            6100432                   นางสาวอรปรียา สุขวิเศษ
     6            6100483                   นางสาวชุลีพร มาลัยรัตน์
     7            6100523                   นางสาวศิริวิมล จ่าเลิศ
     8            6100646                   นางสาวปติมากร แก้วกูล
     9            6100674                   นางสาวชฎาภรณ์ มาลีนันท์
     10          6100769                   นายฤทธิไกร สุวรรณบุปผา
     11          6101350                   นางสาวธิติมา ชุมภูโสด
     12          6101463                   นางสาวปรางทอง วงษ์กำภู

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003259] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (วท.บ.)
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003263] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (วท.บ.)
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100095                   นายภูมิรพี คงสัมพันธ์
     2            6100515                   นางสาวพรชิตา คมคาย

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



มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio)

[003287] ศูนย์ บางคล้า ภาค ภาคปกติ ระดับ ปริญญาตรี  4 ปี  (วท.บ.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ลำดับที่        เลขที่ผู้สมัคร                ชื่อ - สกุล

     1            6100423                   นางสาวจิตสุภา ศิลาแดง
     2            6100905                   นางสาวบงกช ยอดเเย้ม

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


