
  
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  

(ภายใตโ้ครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ  
แบบพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561) 

 
ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ประกาศรับนักศึกษาภายใต้โครงการรับ

นักศึกษาโดยวิธีพิเศษ แบบพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงาม ประจ าปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การคัดเลือกตามกระบวนการที่ก าหนดได้
สิ้นสุดแล้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด 
1 นางสาว ปิยากร แก้วลิขิตสัจกุล สมุทรสงคราม 
2 นางสาว ธัญลักษณ์ สุขโน ร้อยเอ็ด 
3 นาย สุพจน์ ทับทิมใหญ่ พิษณุโลก 
4 นางสาว ไอลดา เจริญภักด ี ชัยภูมิ 
5 นางสาว อัจฉรา นรินนอก ชัยภูมิ 
6 นางสาว ธัญสุดา แก้วเสน พังงา 
7 นางสาว อนุสรา อันพิมพ์ ขอนแก่น 
8 นางสาว ชรินรัตน์ บุตรสมัคร ศรีสะเกษ 
9 นาย ณรงค์พล จันทร์หอม ศรีสะเกษ 
10 นางสาว สิริยากร แสนแก้ว กรุงเทพมหานครฯ 
11 นางสาว อัญนิสา โสธรกุล กรุงเทพมหานครฯ 
12 นางสาว ธิดารัตน์ อุบล พังงา 
13 นางสาว จริยา มณีศรี ชัยภูมิ 
14 นางสาว รสิตา แสงจันทร์ ยะลา 



15 นางสาว ขนิษฐา อ้ึงจิ๋ว กาญจนบุรี 
16 นางสาว อารีรัตน์ แก้วแกมทอง สงขลา 
17 นางสาว วัชราภรณ ์ บุดดา สงขลา 
18 นางสาว รสจรินทร์ แซ่โซ ศรีสะเกษ 
19 นาย คุณัญชัย แสงพรม นครราชสีมา 
20 นางสาว ปภัสรา ลันวงษา ปราจีนบุรี 
21 นางสาว อรอนงค์ ขุนจร ขอนแก่น 
22 นางสาว สุชานาถ ทัดประดิษฐ สิงห์บุรี 
23 นางสาว อนงค์ ภูมิศักดิ์ มหาสารคาม 

 ส ารอง (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด 

1 นางสาว วันทนีย์ กุมลา ยโสธร 
2 นางสาว ฐิติพร นาควิเชียร ก าแพงเพชร 
3 นางสาว ทิพพาวรรณ ผาแสง บุรีรัมย์ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 
 ผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด 
1 นางสาว อรทัย ชัยเกิด ล าปาง 
2 นางสาว พิมลรัตน์ อยู่ดี ขอนแก่น 
3 นางสาว ปัทมา รุ่งกันยา ก าแพงเพชร 
4 นางสาว อาทิตยา พาสูงเนิน นครปฐม 
5 นางสาว เจนจิรา ดวงแสง เพชรบูรณ์ 

 ส ารอง (เรียงตามรหัสผู้สมัคร) 
  ไม่มี 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ 
และรายงานตัวตามเอกสารท้ายประกาศนี้  
 
 
        อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย 
        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

 
1. การยืนยันสิทธิ์ 

1.1 ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้รับจดหมายแจ้ง
ผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ พร้อมแบบฟอร์มขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ส่งไปตามท่ีอยู่ที่แจ้งในระบบรับสมัครออนไลน์ 

1.2 ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ครบถ้วน 
1.3 ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 6,500 บาท โดยโอนเข้า

บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา” สาขาอัมพวัน เลขที่บัญชี 
491-0-25348-3 

1.4 ส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมส าเนาหลักฐานการช าระเงินที่ 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
(เขียนที่มุมบนของซองจดหมายว่า เอกสารยืนยันสิทธิ์) 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560 พร้อมเก็บต้นฉบับหลักฐานการช าระเงินไว้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ในวันที่มารายงานตัวที่วิทยาลัยนครราชสีมา 

1.5 ในกรณีที่ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2560 คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อส ารองได้รับสิทธิ์ข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ แทน 

2. การรายงานตัว 
2.1 ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเตรียมเอกสารส าหรับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ดังต่อไปนี้ 

1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (เชียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังรูป) 
2) ส าเนาบัตรประชาชน  
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4) ส าเนาใบ ปพ.1 (กรณี ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
5) ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณี จบการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่าแล้ว) 
6) ส าเนาใบขอเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
7) เอกสารอื่น (ถ้ามี) 

2.2 เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมยื่นเอกสารทั้งหมดในข้อ 2.1 ต่อเจ้าหน้าที่วิทยาลัย
นครราชสีมา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

2.3 เมื่อรายงานตัวแล้ว นักศึกษาใหม่จะได้รับ บัตรนักศึกษา ชุดพิธีการ รองเท้า เข็มขัด เข็ม กระดุม 
เสื้อพละ เสื้อกิจกรรม อย่างละ 1 ชุด และคอร์สเรียนปรับพื้นฐาน 1 เดือนก่อนเปิดเรียน 


