
 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  
TCAS รอบที ่4 (การรับแบบ Admissions) ปการศึกษา 2562 

********************************** 
1. รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 18100340200 นางสาว วรรณภา จินาวัลย 

2 18100340200 นางสาว ศิริจรรยา ศรีงาม 

3 18100340200 นางสาว ธนภรณ ปนคํา 

4 18100340200 นางสาว พัชณิการ วิยะรัตน 

5 18100340200 นางสาว ชวิศา ธรรมสละ 

6 18100340200 นางสาว บุญญิตา เชื้อมอญยาว 

7 18100340200 นางสาว ทิพลิล เงินพรวน 

8 18100340200 นางสาว นภัท ออนดอกไม 

9 18100340200 นางสาว แสตมป บุญปถัมร 

10 18100340200 นางสาว กัญญารัตน ศรนะลา 

11 18100340200 นางสาว ปยพร กองคํา 

12 18100340200 นางสาว ดวงฤทัย ใจบุญ 

13 18100340200 นางสาว อรทัย ธรรมลี 

14 18100340200 นางสาว สุชาดา สงนอก 

15 18100340200 นางสาว ชลลดา เครือบคนโท 

16 18100340200 นางสาว จันทิรา บุญครอง 

17 18100340200 นางสาว ปริญญา ศาลางาม 

18 18100340200 นางสาว สุนิสา สดมสุข 

19 18100340200 นาย ณดนัย เสริมกลา 

20 18100340200 นางสาว กิติยา มีศรี 

21 18100340200 นางสาว ตะวัน คําพวง 

22 18100340200 นางสาว มลิวัลย เนื้อขาว 

23 18100340200 นางสาว พรพิมล หมูอําพันธ 

24 18100340200 นางสาว สุธารส ฐานวิสัย 
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ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

25 18100340200 นางสาว อภิรดี หลุงเปา 

26 18100340200 นางสาว อนุชสรา ปลื้มชัย 

27 18100340200 นางสาว จิระภรณ คําแสน 

28 18100340200 นางสาว อรจิรา นอยเสนา 

29 18100340200 นางสาว ณัฐพร เวียงเจริญ 

30 18100340200 นางสาว นครินทร บุญเรืองศรี 

31 18100340200 นางสาว ศิริประภา แสงหาว 

32 18100340200 นางสาว ประภากร ใจด ี

33 18100340200 นางสาว ระวิวรรณ โคตรไกรสร 

34 18100340200 นางสาว ศศิวิมล จาหนองหวา 

35 18100340200 นางสาว อาทิตยา พลเตชะ 

36 18100340200 นางสาว กัญญาณี คอนสระคู 

37 18100340200 นางสาว อรวรรณ หันจรัส 

38 18100340200 นางสาว นพวรรณ ตนะทิพย 

39 18100340200 นางสาว พัชรี ดีดวงพันธ 

40 18100340200 นางสาว สุทธิดา ธนิตสิริวิทย 

41 18100340200 นางสาว กริสรา ใจจม 

42 18100340200 นางสาว ชฎาภรณ ปุดปวน 

43 18100340200 นางสาว เกษศิรินทร ชุมภ ู

44 18100340200 นางสาว ธันยพร ทองเมือง 

45 18100340200 นางสาว ชฎาภร ตะกรุดเกา 

46 18100340200 นางสาว ธัญญลักษณ ดีชาติธนากุล 

47 18100340200 นางสาว วาสนา เดชคลาย 

48 18100340200 นางสาว กนกพร ศรีบุญ 

49 18100340200 นางสาว สุคนธา ปนทอง 

50 18100340200 นางสาว ณภัค มาศเฮ็ง 

51 18100340200 นางสาว นัจยมี เหล็บและ 

52 18100340200 นางสาว ศวิตา สุขสวรรค 
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ใหผูมี รายชื่อตามประกาศขางตน รายงานตัวพรอมผูปกครอง ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.  พรอมชําระคาหอพักและคาเครื่องแบบ 
จํานวน 16,000 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)  และ ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ภายหลังรายงานตัวกับ
คณะพยาบาลเรียบรอยแลว) ไดตั้งแตวันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง วันจันทรที่ 3 มิถุนายน 2562  ภายใน
เวลา 12.00 น. ณ ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม อาคาร 19 ชั้นที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม พรอมชําระ คาเลาเรียน
เต็มจํานวน 43,600 บาท (สี่หมื่นสามพันหกรอยบาทถวน)  สําหรับผูประสงคยื่นกูกองทุนฯ ใหชําระคาเลาเรียน
จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)  (ถาเปนแคชเชียรเช็ค สั่งจายในนาม “มหาวิทยาลัยสยาม”)  
(ในกรณีที่ผลการตรวจรางกายไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด จะทําใหเสียสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ) 

 

สําหรับผูที่ไมมารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนดไว ทางมหาวิทยาลัยจะถือวาทานไมประสงค

ที่จะเขาศึกษาคณะพยาบาลศาสตร สอบถามเพิ่มเติมไดที่ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 

19 ชั้นที่ 1  โทร. 02-868-6000 ตอ 5306 5307 และ 5382  วันจันทร – วันอาทิตย ระหวางเวลา 8.30 - 

16.30 น. 
 

 

ประกาศ ณ วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

 

 

   (ดร.พรชัย  มงคลวนิช) 

    อธิการบด ี
 

 

 


