
ลําดับที่ 

1 นางสาว ธัญเรศ จันทรอาย

2 นางสาว ณัฐชยา ลับภู

3 นางสาว ธนภรณ วรรณศรี

4 นางสาว ภัณฑิรา หวันโสะ

5 นาย ปาณัสม วรรณปทุมจินดา

6 นางสาว เขมริดา ภูบางคา

7 นาย ณัฐกร งามเสถียร

8 นาย คณิศร สงโสภา

9 นาย สุปกาณฑ สุธีรภัทรานนท

10 นางสาว ธัญชนก จุลยุเสน

11 นางสาว ทักษพร เอี่ยมอุดมสุข

12 นางสาว ธันยชนก ไพมณี

13 นางสาว ธนธรณ สอนมาก

14 นางสาว ธมล สังขกลม

15 นางสาว อทิตญา สุขมวง

16 นางสาว เภสัชพร มนัสฉัตรโสภณ

17 นาย จิรันธนิน อเนกวัฒนกุลชัย

18 นาย ชนะศึก กลิ่นโกสุม

19 นางสาว ธัญณัชพร ภูสําเภา

20 นางสาว จีรพรรณ สนิทวงศชัย

21 นางสาว อภิชญา อินทรวัง

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เขาสูกระบวนการสัมภาษณ จาก กสพท.

เพื่อเขาศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม



แนวทางการสัมภาษณและยืนยันสิทธ์ิผูเขาศึกษา 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  

ปการศึกษา 2563 รอบ admission 1 (กสพท.) 
 

สืบเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม จึงกําหนด
รูปแบบการสัมภาษณและยืนยันสิทธิผูเขาศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ปการศกึษา 2563 รอบ admission 1 (กสพท.) ดังนี้  
 

1. ใหผูผานการคัดเลือกถายคลิปวีดิโอ เพื่อแนะนําตัวและตอบคําถามตามรายการคาํถามตอไปนี้ ใชเวลา 
5-10 นาที  
รายการคําถามสําหรับการทําคลิปวีดิโอ 

1) แนะนําตัวเพ่ือใหอาจารยรูจักนักเรยีนมากขึ้น (ท้ังประวัติสวนตัว อาชีพครอบครัว การศึกษา)  
2) บอกเหตุผลที่อยากเรียนคณะเภสัชศาสตร  
3) เลากิจกรรมที่ภูมิใจที่สุดท่ีไดทําตอนเรียนมัธยมปลายที่ผานมา 
4) มีความสามารถพิเศษอะไรบาง 
5) บอกขอดีขอเสียของตนเอง 
6) เคยทํางานจิตอาสาอะไรบาง 
7) รูจัก โควิด-19 หรือไม อธิบายสั้นๆใหเขาใจโดยงาย  
8) อธิบายการบริบาลทางเภสัชกรรมในความคิดของนักศึกษา และคิดวาจะนําไปใชประโยชนใน

อนาคตไดอยางไร 
2. ผูผานการคัดเลือกรายงานตัว online โดยการกรอกขอมูลสวนตัว ในเอกสาร google form นี้ 

ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. และ แนบเอกสารดังตอไปนี้ในรูปแบบ pdf หรือ
ไฟลรูปภาพลงใน google form  
2.1 ใบสมัครสวนท่ีรับคืนจากธนาคาร ติดรูปถายและลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอย 
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2.3 ใบสมัคร TCAS ที่พิมพออกจากระบบ  
2.4 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

(ดานหนา และดานหลัง)  
2.5 ไฟลวีดิโอในขอ 1  
หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับตองสามารถเห็นตวัอักษรและรูปภาพไดอยางชัดเจน  
Google form Link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec_dt5fvyfsd0ycYo1F1vgS3KlE_GkEKQaz
N8JGVeH6oy4wQ/viewform?usp=pp_url 

3. ผูผานการคัดเลือกลงนามในหนังสือยืนยันการเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม (เอกสารแนบหมายเลข 1) ทั้งนี้ผูสอบผานการคดัเลือกที่มีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ 
ตองมีผูปกครองลงนามรับรองรวมดวย (พรอมแนบสํานาบัตรประชาชนผูปกครอง) 

4. ผูผานการคัดเลือกเขารับการตรวจรางกาย ณ โรงพยาบาลใดๆในพ้ืนที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข 2)  



5. สงเอกสารขอ 3 และขอ 4 ใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 
2563 เวลา 16.00 น.  
โดยการ upload ไฟลเอกสารรปูแบบ pdf หรือไฟลรูปภาพ ที่ google form:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_O1QMF05muQ8pcKMX2HvC3KjEDO94k
UK8mWBuBk79coBgYQ/viewform?usp=pp_url  

6. ผูผานการคัดเลือกจะไดรับการประเมินผลทางจิตวิทยา ในภายหลังเปดภาคการศึกษา 1/2563   
7. หากคณะฯ ไมไดรับหนังสือยืนยันการเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทาง

เภสัชกรรม และผลการตรวจสุขภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด (ตามขอ 3-5) จะถือวาทานมีความ
ประสงคจะสละสิทธิการเขาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

8. ขอมูลเพิ่มเติมสอบถามไดที่ 
8.1 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 02-868-6000 ตอ 5331 หรือ email: 

phm2@siam.edu   
8.2 สํานัก รับสมัคร มหาวิทยาลัยสยาม โทร 02-868-6000 ตอ 5306-5308 หรือ email: 

admission@siam.edu 
 

  



 
หนังสือยืนยันการเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม รอบ admission 1 (กสพท.) ปพุทธศักราช 2563 

 
ขาพเจา นาย/นางสาว ................................................ นามสกุล ...................................................................... 
รหัสประจําตัวสอบ ..........................................เลขประจําตัวประชาชน ............................................................. 
วันเดือนปเกิด ........................................................ 
 
เมื่อขาพเจาไดลงนามในหนังสือฉบับนี้ ขาพเจารับทราบและยืนยันการเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม รอบ admission 1 (กสพท.) ป
พุทธศักราช 2562 และยืนยันใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม สงขอมูลการเขาศึกษาของขาพเจาไปยัง 
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) และ สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
ตอไป 
 
 
 

   ลงชื่อ ………………………………………………………………. 
 (     ) 

                   ผูสอบผานการคัดเลือก 
     วันที่ 13 พฤษภาคม 2563  

 
   ลงชื่อ ………………………………………………………………… 

 (     ) 
        ผูปกครอง (พยาน)   

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2563    
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ผูสอบผานการคัดเลือกที่มีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ ตองมีผูปกครองเซ็นรบัรองเปนพยาน โดยแนบ
สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครองมาพรอมเอกสารฉบับนี้ดวย   

เอกสารแนบหมายเลข 1 



 
เอกสารแนบหมายเลข 2 
 
รายการการตรวจรางกายกอนเขาศกึษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

1. ผลตรวจรางกายทั่วไป 
2. ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

- complete blood count 
- urine analysis 

3. ผลตรวจไวรัสบตับอักเสบบี 
- HBsAg 
- anti HBs 
- anti HBc 

4. ผลตรวจภาพรังสีเอกซเรยทรวงอก 
5. ผลตรวจตาบอดสี 

 




