
 
 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม 

โดยวิธีรับตรง (สอบขอเขียน) ปการศึกษา 2562 

********************************** 

1.  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  (บัญชี 1) 

ลําดับที่ เลขที่ผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 18000457 นางสาว กนกภรณ แสนเมือง 

2 18006022 นางสาว กนิษฐา บุญลอม 

3 19001181 นางสาว กฤตพร ดวงใจ 

4 18006153 นางสาว กันยรัตน ปานพรม 

5 19001107 นางสาว กัลยรัตน สุภาพ 

6 18002965 นางสาว กัลยารัตน เที่ยงภักดี 

7 19001130 นางสาว กิติญา การุณ 

8 18005453 นางสาว ขนิษฐา สุขแปน 

9 18006038 นางสาว ขนิษฐา แสงจันทร 

10 19001170 นางสาว จารุนันท สนามทอง 

11 19001073 นางสาว จารุพร ชายขาว 

12 18006069 นางสาว จิรวรรณ คําจิตตะ 

13 18006067 นางสาว จุฑามาศ เดชะ 

14 19000585 นางสาว จุฑามาศ สงวนงาม 

15 18006224 นางสาว จุฑามาศ พื้นพันธ 

16 19001007 นางสาว จุฑามาศ เพชรนุย 

17 18006098 นางสาว จุฑารัตน ณ เรียนไธสง 

18 19001150 นางสาว จุฬาลักษณ กลั่นบุศย 

19 19001058 นางสาว ชนันตา มิ่งขวัญ 

20 18005982 นางสาว ณัฐชยา จันตะเทพ 

21 19000182 นางสาว ณิศาพร อัญชนานันท 

22 19001154 นางสาว ดวงพร ดนตรี 
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ลําดับที่ เลขที่ผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

23 19000698 นางสาว ทศวรรณ จุลบุษรา 

24 19000714 นางสาว ทิพยเกสร ปญจภักด ี

25 19000949 นางสาว ธนัญญา หีดจันทร 

26 19000604 นางสาว ธัญญลักษณ พรหมพิทักษ 

27 19001183 นางสาว ธิดาภรณ พันธจันทร 

28 19000418 นางสาว นาฟซะห กุเวกามา 

29 19000641 นางสาว นิดานุช ชวยจํา 

30 19000903 นางสาว นิรูวัยดา นิเงาะ 

31 19000819 นางสาว นิศารัตน คําแกว 

32 19001101 นางสาว เบญจวรรณ บุญเฮา 

33 19000639 นางสาว ปภนธพร พรหมเอาะ 

34 18006060 นาย ประวิทย เอื้อจารุพร 

35 18006225 นางสาว ปริศนา จะหลาบหลอง 

36 19000905 นางสาว ปรียาภรณ ยนสิงห 

37 19000630 นางสาว ปวีนา กองเกิด 

38 19000301 นางสาว ปยะพร ดวงพรม 

39 19000689 นางสาว ผกามาศ เชียงรัมย 

40 19001148 นางสาว พรทิพย มงคลชัย 

41 19000444 นางสาว พัชรินทร ผิวออน 

42 19000300 นางสาว พัสรา ไชยโท 

43 19000614 นางสาว พาฤณี ผดุงศรี 

44 19001110 นางสาว พิชญสินี พินิจ 

45 19000911 นางสาว พิมพลภัส รุงเรือง 

46 19000656 นาย ภควัต ทองไพจิตร 

47 18001378 นางสาว ภัทราลักษณ ไชยบํารุง 

48 19000899 นางสาว มยุรี นิสระ 

49 19000299 นางสาว มัจฉา ไชยโท 

50 19001334 นางสาว ยศวดี ทองธรรมชาติ 

51 19000417 นางสาว รัญญา สรวงศิริ 

52 19000624 นางสาว รัตนา วงษละคร 
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ลําดับที่ เลขที่ผูสมัคร ชื่อ-นามสกุล 

53 19000875 นางสาว วนิดา ฑีฆาวงค 

54 19000745 นางสาว วรฤทัย ชัยสาด 

55 19000621 นางสาว วัชราภรณ ยี่ขิง 

56 19000549 นางสาว วิมลสิร ิ กะหมาย 

57 19000730 นางสาว วิลาวัลย ศัลยวิเศษ 

58 19000613 นางสาว วิไลวรรณ เทศสีหา 

59 19000319 นางสาว สาวิตรี สมานมิตร 

60 19000773 นางสาว สุนารี ภัสสรวิศิษฐ 

61 19001112 นางสาว สุพรรษา ดานโอภาส 

62 19000690 นางสาว สุภาพร มณีจันทา 

63 19000460 นางสาว สุวนันท อาจจําปา 

64 19000627 นางสาว อนุสรา สุขแสนสุข 

65 18005797 นางสาว อภัสรา พุมไสว 

66 19001186 นางสาว อัญชลี ออยงาม 

67 19000574 นางสาว อุทัยวรรณ เหมแดง 

68 19001335 นางสาว อุไรพร ทะเริงรัมย 

69 19001024 นางสาว สุชาดา นิ่มนอย 

70 19001232 นางสาว วรรณวลัย คงศรี 

71 19001243 นางสาว ดาหวัน การสุวรรณ 
 

 

2. กําหนดการ และขอปฏิบัติ (บัญชี 1) 

2.1 ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศรายชื่อ มารายงานตัวพรอมผูปกครอง ณ คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 5 หอง 505 เพื่อฟงผลตรวจรางกายในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 

เวลา 07.30 น. ในกรณีที่ผลการตรวจรางกายไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จะทําใหเสียสิทธิ์ในการเขา

ศึกษาตอ 

2.2 ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศรายชื่อ ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ณ ศูนยรับสมัคร

นักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1 ระหวางวันพุธที่ 3เมษายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 

10.00 – 14.00 น. (ภายหลังเสร็จสิ้นการเขาฟงผลตรวจรางกาย ณ คณะพยาบาลศาสตรแลว) พรอมชําระ

คาเลาเรียนเต็มจํานวน 43,600 บาท (ถาเปนแคชเชียรเช็ค สั่งจายในนาม “มหาวิทยาลัยสยาม”) ผูประสงค

ยื่นกูกองทุนฯ ใหชําระคาเลาเรียนจํานวน 15,000 บาท 

2.3 เอกสารที่ตองเตรียมในวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 

 2.3.1 บัตรสอบท่ีทางมหาวิทยาลัยออกให 

 2.3.2 บัตรประจําตัวประชาชน 
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สําหรับผูที่ไมมารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนดไว ทางมหาวิทยาลัยจะถือวาทานไมประสงค

ที่จะเขาศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  
 

3. รายช่ือบัญชีสํารอง 

ลําดับที่ เลขที่ผูสมัคร ชื่อ – นามสกุล 

1 19000924 นางสาว ฤทัยรัตน เมืองพูล 

2 19001230 นางสาว ลักขณา ปญญาดี 

3 19000805 นางสาว อาภรณ ลาสอ 

4 19001155 นางสาว กัณณิกา สุติยะวัน 

5 19000281 นางสาว ฟาดีละห บูซอ 

6 19000804 นางสาว ชุติมา ลับไธสง 

 

ผูที่มีรายชื่อบัญชีสํารอง มหาวิทยาลัยฯ จะติดตอกลับในกรณีที่บัญชี 1 สละสิทธิ์ หรือมีผลการ

ตรวจ-รางกายไมเปนไปตามเกณฑ 
 

4. รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไดเลือกคณะวิชาอันดับสอง 

ลําดับที่ เลขที่ผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล คณะ / สาขา 

1 19000633 นางสาว ศุภสุตา กองวัน สาธารณสุขศาสตร / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2 19000032 นางสาว สุพัตรา บุญสงค สาธารณสุขศาสตร / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3 19000986 นางสาว เอวาริณ พงษนาม วิศวกรรมศาสตร / วิศวกรรมอุตสาหการ 

4 19001336 นางสาว สุดารัตน บัวสิงห บริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไป 

 

ผูที่มีรายชื่อในคณะวิชาอันดับสอง ใหมารายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัย

สยาม ประจําปการศึกษา 2562 ณ ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม อาคาร 19 ชั้น 1 ไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 

30 เมษายน 2562   

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยสยาม หมายเลข 02-867-8088 ตอ 

5306-7 และ 5382 

      ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 

 

       

      (ดร.พรชัย  มงคลวนิช) 

                    อธิการบด ี


