ประกาศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ที่ 09 / 2559
เรื่ อง รายชื่อผูผ้ า่ นการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่ างกายและทดสอบจิตเวช เพื่อเข้าศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามประจําปี การศึกษา 2559
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอประกาศรายชื่ อผูผ้ า่ นการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่ างกาย
และทดสอบจิตเวช ของบุคคลที่ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในระบบรับตรง ประจําปี การศึกษา 2559 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
อันดับ
1
2
3
4

รหัสอ้างอิง
1602193
1602137
1602215
1602231

คํานําหน้า
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว

ชื่อ
ฤทัยรัตน์
รตรัฐ
สิ ริวรรณ
อัญชลินทร์

ชื่อ สกุล
วายลม
เช่งคุม้
ซัวเกษม
พรสิ รธุ เศรษฐ

ผูท้ ี่มีรายชื่ อข้างต้น ขอให้มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาพร้อมชําระค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่ศูนย์
รับสมัคร อาคารเฉลิ มพระเกียรติ (19) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา
09:00 – 15:00น. หากท่านไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
หากผลการตรวจเอกสารที่ ยื่นโดยผูส้ มัครไม่ตรงกับแหล่งที่ ม าของข้อมูลคณะกรรมการมี สิท ธิ์ ที่ จะ
พิจารณาตัดสิ ทธิ์ การคัดเลือกครั้งนี้ และการให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารถือเป็ นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทําผิดจะต้ องถูกพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงทีส่ ุ ด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ…

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
1.เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยมมาในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 09:00 – 15:00 น.
1.1 รู ปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
1.2 บัตรประจําตัวผูส้ มัครสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย ออกให้ ( ฉบับจริ ง)
1.3 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริ ง )
2. การชําระเงิน ค่าเล่าเรี ยน และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
2.1 ให้ชาํ ระเป็ น แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ตัว๋ แลกเงิน จํานวน 268,100 บาท ไม่รับเป็ นเงิน
สดเด็ดขาด
2.2 หากชําระโดย แคชเชียรเช็ค หรื อ ตัว๋ แลกเงิน สั่งจ่ายในนาม “ มหาวิทยาลัย
สยาม-ค่าเล่าเรี ยนคณะแพทยศาสตร์” และ ขีดคร่ อมเพื่อเข้าบัญชีผรู ้ ับเงินเท่านั้น (A/C PAYEE ONLY )
มหาวิทยาลัยไม่รับเช็คส่ วนตัว
2.3 การสัง่ ซื้อเช็ค หรื อ ตัว๋ แลกเงิน มีดงั นี้
- กรณี ส่งั ซื้อที่ธนาคารในเขตกรุ งเทพ ฯ และ ปริ มณฑล (ปทุมธานี / นนทบุรี /
สมุทรปราการ ) ให้สั่งซื้อเป็ นแคชเชียร์ เช็ค
- กรณี สั่งซื้อที่ธนาคารในเขตต่างจังหวัด ให้ส่งั ซื้อเป็ นตัว๋ แลกเงิน
3.ท่านและผูป้ กครองรับทราบว่า การที่ท่านชําระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรี ยน หรื อ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามในกระบวนการขึ้นทะเบียนเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่เรี ยบร้อยแล้ว ถือว่าท่าน
ได้ตดั สิ นใจที่จะเข้าทํากิจกรรมหรื อเข้าเรี ยนในคณะแพทยศาสตร์ แล้วและคณะแพทยศาสตร์ ได้เตรี ยมการ
ดังกล่าวไว้ให้ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้นท่านและผูป้ กครองรับรองและยินยอมที่จะไม่ขอรับเงินดังกล่าวคืน
ไม่วา่ จะมีกรณี ใดๆเกิดขึ้นจนท่านไม่สามารถเข้าทํากิจกรรมหรื อท่านจะสละสิ ทธิ์ หรื อท่านจะไม่เข้าเรี ยนในคณะ
แพทยศาสตร์ ม.สยาม
4.สําหรับนักศึกษาที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ต้องนําใบคะแนน ( transcript )ฉบับจริ งที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรพร้อมปริ ญญาบัตร มาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย
หมายเหตุ กรณี ตอ้ งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่ องการชําระเงินค่าเล่าเรี ยน และค่าธรรมเนียม
การศึกษา สามารถติดต่อโดยตรงที่ แผนกการเงิน มหาวิทยาลัยสยาม โทร 0-2457-0068 ต่อ 5400

