
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา เพ่ือเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  

ผานระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับดวยแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไมมีการสอบขอเขียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 

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

ตามที่ มหาวิทยาลัยสยามไดดําเนินการเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม รอบที่ 1  ปการศึกษา 2564  

โดยการย่ืนแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไมมีการสอบขอเขียน ในคณะที่เปดรับ ยกเวนคณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร และวิทยาลยัศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสยาม ขอประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธ์ิเขาศึกษาและไดรับพิจารณาทุน

สนับสนุนการศึกษา ดังน้ี 

1. ทุน SIAM WISDOM 

อันดับหนึ่ง 

ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา โดยยกเวนคาหนวยกิตและคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรรอยละ 100  ทั้งน้ี นักศึกษา

จะตองมีเกรดเฉล่ียสะสมเม่ือส้ินแตละภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 และไมปรากฎผลการเรียนระดับ F ในรายวิชาใดๆ เพื่อรับ

สิทธ์ิทุนการศึกษาฯ ภาคการศึกษาตอไป 

ลําดับ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขาวิชาท่ีเขาศึกษาตอ 

1 นางสาว พรชิตา   แกวใจรักษ ศิลปศาสตร/อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ 

อันดับสอง 

ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา โดยยกเวนคาหนวยกิตและคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรรอยละ 75  ทั้งน้ี นักศึกษา

จะตองมีเกรดเฉล่ียสะสมเม่ือส้ินแตละภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.75 และไมปรากฎผลการเรียนระดับ F ในรายวิชาใดๆ เพื่อรับ

สิทธ์ิทุนการศึกษาฯ ภาคการศึกษาตอไป 

ลําดับ ชื่อ -สกุล คณะ/สาขาวิชาท่ีเขาศึกษาตอ 

1 นางสาว ภาวินี ศิรินคร ศิลปศาสตร/อังกฤษส่ือสารธุรกิจ 

2 นางสาว ณัฏฐณิชา   ทองแดง ศิลปศาสตร/อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ 

3 นางสาว ธิดาพร   ภูสมยา บริหารธุรกิจ/การตลาด 

 

2. ทุน SIAM DIGITAL GURU   

ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา โดยยกเวนคาหนวยกิตรอยละ 100  ชําระเฉพาะคาบํารุงการศึกษา ท้ังน้ี นักศึกษาจะตอง

เขารวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ระหวางท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยสยาม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขาวิชาท่ีเขาศึกษาตอ 

1 นางสาว ธนัชพร   คุณานันตพงศ เทคโนโลยีสารสนเทศ/แอนิเมช่ันและส่ือสรางสรรค 
 

 

 

 

 



 
3. ทุน SUPER TALENT   

ไดรับทุนสนับสนุน ทุนละ 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถวน)  แบงเปน 4 ภาคการศึกษาปกติภาค 1/2564 (15,000 บาท)  

ภาค 2/2564 (10,000 บาท)  ภาค 1/2565 (10,000 บาท)  และ ภาค 2/2565 (5,000 บาท)  ทั้งน้ี นักศึกษาจะตองมีเกรดเฉลี่ย

สะสมเม่ือส้ินแตละภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.50 เพ่ือรับสิทธิ์ทุนการศึกษาฯ ภาคการศึกษาตอไป 

ลําดับ ช่ือ-สกลุ คณะ/สาขาวิชาที่เขาศึกษาตอ 

1 นาย ดลพัฒน รุงเจริญชินาวงศ วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

2 นางสาว สุวรรณา  เทวารัมย ศิลปศาสตร/อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ 

3 นาย วุฒิศักด์ิ   พวงแกว ศิลปศาสตร/ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 

4 นางสาว อัจฉรา   รัตนากร ศิลปศาสตร/ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 

5 นางสาว ชญานิน อมฤก ศิลปศาสตร/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อธุรกิจ  

6 นางสาว วราภรณ   ชิตตานนท ศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 

7 นางสาว สรัลพร   พ่ึงสันติสกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ/ธุรกิจดิจิทัล 

8 นาย พลกฤษณ  สุวรรณขํา เทคโนโลยีสารสนเทศ/ธุรกิจดิจิทัล 

9 นางสาว อภิญญา   พรหมเทพ บริหารธุรกิจ/การบัญชี 

10 นางสาว อมลณัฐ ปลัดศรีชวย บริหารธุรกิจ/การบัญชี 

11 นางสาว ศกุณา เศวตธนากุล นิเทศศาสตร 

 

4. ทุน QS STAR  

ไดรับทุนสนับสนุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติภาค 1/2564 (10,000 

บาท) ภาค 2/2564 (10,000 บาท) ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองมีเกรดเฉล่ียสะสมเมื่อสิ้นแตละภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 เพ่ือรับ

สิทธิ์ทุนการศึกษาฯ ภาคการศึกษาตอไป 

ลําดับ ช่ือ-สกุล คณะ/สาขาวิชาที่เขาศึกษาตอ 

1 นางสาว ธันยชนก   วิเศษพงษอารีย บริหารธุรกิจ/การบัญชี 

2 นางสาว สุวิรชา   วงษวิทยโอภาส บริหารธุรกิจ/การบัญชี 

3 นางสาว วรรณวิษา   ทรัพยบริบูรณ บริหารธุรกิจ/การตลาด 

4 นาย พลชนก   พรหมทา บริหารธุรกิจ/การตลาด 

5 นางสาว ชยาภรณ   เชื้อบัณฑิตย บริหารธุรกิจ/การตลาด 

6 นาย ธนศักด์ิ   เหลาปาน บริหารธุรกิจ/การตลาด 

7 นาย ศักรินทร   สังขพิทักษ บริหารธุรกิจ/การเงินและการลงทุน 

8 นางสาว วริศรา   เมาะราษี บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไปและการประกอบการ 

9 นางสาว ศิริภา   แซลิ้ม บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไปและการประกอบการ 

10 นางสาว วรรัีกษ   หารนุภาพ บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไปและการประกอบการ 

11 นางสาว ชญาดา   สายประสาท บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไปและการประกอบการ 

12 นางสาว สุมณฑา   อัครจันทร บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไปและการประกอบการ 

13 นางสาว สรอยสุดา   เชื่อมสุข บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไปและการประกอบการ 

14 นางสาว พิชชาภา   เคนไชยวงค บริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

15 นางสาว เพ็ญศิริ   คลองยุติ ศิลปศาสตร/อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

16 นางสาว อเมริกา   เกษงาม ศิลปศาสตร/อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

17 นาย ยุทธชัย   มุงถาวร วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมไฟฟา 



 
ลําดับ ช่ือ-สกุล คณะ/สาขาวิชาที่เขาศึกษาตอ 

18 นาย อนุชา   พุมพฤกษ วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมไฟฟา 

19 นาย ณัฐกุล   สุขพิริยะประทีป วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมไฟฟา 

20 นาย ธีรไนย   เช้ือโฮม เทคโนโลยีสารสนเทศ/แอนิเมช่ันและส่ือสรางสรรค 

21 นางสาว เบญญาภา   บุญปก เทคโนโลยีสารสนเทศ/แอนิเมช่ันและส่ือสรางสรรค 

22 นางสาว สุธาสินี ระสีทา เทคโนโลยีสารสนเทศ/ธุรกิจดิจิทัล 

23 นางสาว จิราพร   เคามูล เทคโนโลยีสารสนเทศ/ธุรกิจดิจิทัล 

24 นางสาว ดวงหทัย   สุวรรณ วิทยาศาสตร/วิทยาการคอมพิวเตอร 

25 นางสาว ณัฐชา   ขจรบุญ วิทยาศาสตร/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 

26 นางสาว โยธิตา อวนแกว หลักสูตรนานาชาติ BBA  

27 นางสาว วฤณดา   กิมเง็ก รัฐศาสตร 

28 นางสาว รพภีัทร   ออนแสง นิติศาสตร 

29 นางสาว สุพัตรา อินทนาผล นิเทศศาสตร 

30 นางสาว ศรีวิจิตร   พรรณแดง นิเทศศาสตร 

31 นาย วรกมล   ฉิมสุข นิเทศศาสตร 

32 นางสาว พิรมล   ฤทธ์ิทรง นิเทศศาสตร 

33 นางสาว ธัญวรัตน   เมธาลิขิต นิเทศศาสตร 

34 นางสาว สรัลชนา ศรีแสงธรรม นิเทศศาสตร 

35 นางสาว สายทิพย   ไพรบูลย นิเทศศาสตร 

36 นางสาว สุภเนตร  แทนวันดี นิเทศศาสตร 

37 นาย อธิพฒัน   ถนอมสัมพันธ นิเทศศาสตร 

38 นาย วชิรวิทย   ฤทธ์ิทิตไกร นิเทศศาสตร 

 

ใหผูท่ีมีรายชื่อตามประกาศขางตน ติดตอรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ต้ังแตวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2564  

เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม  ติดตอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยสยาม 

หมายเลข 02-868-6000 ตอ 5306 5307 5308  

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่             กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

 

 

 

(ดร.พรชัย  มงคลวนิช) 

อธิการบดี 

 

 


