
 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  
TCAS รอบท่ี 4 (การรับแบบ Admissions) ปการศึกษา 2562 

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

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 18100620240 นางสาว ชุติมณฑน ชัยศักดิ์เลิศ 

2 18100620240 นางสาว ศุภาพิชญ รกรากทอง 

3 18100620240 นางสาว พรนภัส ปดตาทะโน 

4 18100620240 นางสาว กัญจนรัตน บุญศิริธันยพร 

5 18100620240 นางสาว สุรดา อยูศิริ 

6 18100620240 นาย พีรกานต จิวพุทธิธรรม 

7 18100620240 นางสาว มณทิพญ บัวจีบ 

8 18100620240 นาย ธธัช กรรณสูต 

9 18100620240 นางสาว อริสรา สอนกลอม 

10 18100620240 นางสาว ชุติมา จิตตสมสุข 

11 18100620240 นางสาว วิลาสิน ี นิยม 

12 18100620240 นางสาว จิรัชญา แกวจา 

13 18100620240 นางสาว พรชนก ประสงคทรัพย 

14 18100620240 นางสาว นงนภัส ภิรมยไทย 

15 18100620240 นาย เจตริน สีมาเพียงบุญ 

16 18100620240 นาย รัตนภัทร หลาวนอก 

17 18100620240 นางสาว สลิลทิพย รัตนภูรินทร 

18 18100620240 นางสาว กฤติกา ศรีรุณ 

19 18100620240 นางสาว สกุลรัตน โคตรขาว 

20 18100620240 นางสาว ปทมววรณ ไชยศรี 

21 18100620240 นางสาว ดวงชนก ธนะภูมิชัย 

22 18100620240 นางสาว วริศรา แทนหลาบ 

23 18100620240 นางสาว โฟมปณัฐดา แสนสี 

24 18100620240 นางสาว ชาลิสา สํารีพันธ 
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ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

25 18100620240 นางสาว ธัญญารัตน ชะลุย 

26 18100620240 นางสาว ณฤทัย บัวงาม 

27 18100620240 นางสาว ธีรดา บุญศรีตัน 

28 18100620240 นางสาว นุจรินทร เนื้อเงินดี 

29 18100620240 นางสาว สิวะพร พิมพะนิตย 

30 18100620240 นางสาว ธัญชนก โลหะนาคบุตร 

31 18100620240 นางสาว มานิตา ถิรนนท 

32 18100620240 นางสาว พีรดา เพิ่มวงศนิติกร 

33 18100620240 นางสาว นัทธมน เตียววิไล 

34 18100620240 นาย นพดล กันเพรียง 

35 18100620240 นางสาว กนกวรรณ แจงสวาง 

36 18100620240 นางสาว เมธาว ี ดาวสุข 

37 18100620240 นาย คณัสนันท ศิริสุข 

38 18100620240 นางสาว สุรักษวดี เต็มลักษมี 

39 18100620240 นางสาว ภัศรา สุขแกว 

40 18100620240 นางสาว ธนัชพร นาคพันธ 

41 18100620240 นางสาว สุชีรา ภูพรรณา 

42 18100620240 นางสาว พิมพพิศา อุทัยรังษี 

43 18100620240 นางสาว จิราพัชร ชินนาพันธ 

44 18100620240 นางสาว ฉัทชนันท วอนยินดี 

45 18100620240 นางสาว ณภาภัช วองวรานนท 

46 18100620240 นาย ชาริฟ สังยาหยา 

47 18100620240 นางสาว ธรรมพร แซตัน 

48 18100620240 นางสาว นัสรีน ดอเลาะกาเดร 

49 18100620240 นางสาว กนกวรรณ ศรีสุยงค 
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ใหผูมีรายชื่อตามประกาศขางตน รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมตั้ งแตวันศุกรที่            
31 พฤษภาคม 2562 ถึง วันจันทรที่ 3 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 12.00 น. ณ ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหมฯ 
อาคาร 19 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยสยาม  พรอมชําระคาเลาเรียนเต็มจํานวน 70,900 บาท (เจ็ดหมื่นเการอยบาท
ถวน)  ผูประสงคยื่นกูกองทุนฯ ใหชําระคาเลาเรียนจํานวน 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)  (ถาเปน
แคชเชียรเช็ค สั่งจายในนาม “มหาวิทยาลัยสยาม”) (ในกรณีที่ผลการตรวจรางกายไมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด จะทําใหเสียสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ) 

 
สําหรับผูที่ไมมารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนดไว ทางมหาวิทยาลัยจะถือวาทานไม

ประสงคที่จะเขาศึกษาคณะเภสัชศาสตร 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 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 

 

 

   (ดร.พรชัย  มงคลวนิช) 

    อธิการบด ี

 


