รำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิ ต ปี กำรศึกษำ 2560
ผ่ำนกลุ่มสถำบันแพทย์แห่งประเทศไทย กสพท.
คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิ ทยำลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
รำยงำนตัว ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 มีนำคม 2560
ลำดับที่
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ื่ - นามสกุล
ชอ

นางสาวกฤตพร จันดา
นางสาวกาญจน์หทัย รมยาคม
นางสาวจิรชั ญา จันทร์อวยชัย
นายเจษฎา สมบูรณ์
นางสาวชญานิศ ดิฐพงศ์ภกั ดี
นางสาวชนัญชิดา บัณฑูรประยุกต์
นางสาวชัญญาภัค มงคลรัตนกาล
นายชินดิศ เวียงวิเศษ
นางสาวณัฐพร ชอบธรรม
นายณัฐพล ศิรสิ วัสดิ ์วัฒนา
นางสาวณิชมน คุม้ ทรัพย์สริ ิ
นางสาวณิชาภา มาลัยนวล
นายทศวรรษ บุตรเนียร
นางสาวธนพร พารีสอน
นายธนวัฒน์ ขวัญฤดีรตั น์
นายธนัช ชัยนิยม
นายธนัญกรณ์ บุญรอด
นางสาวธัญรัตน์ สุวรรณชูชติ
นางสาวธัณย์สติ า จิราวัชร์องั กูร
นายนนทพัทธ์ จันทร์พทิ กั ษ์
นางสาวนันท์นภัส นาคเสวี
นางสาวบุณยลักษณ์ พฤทธิลกั ษมี
นายปรมี ธรรมปรีชาไว
นางสาวเปมิกา ทองเทศ
นายพชร เถาว์ศริ ิ
นายพศวีร์ พุทธเวชมงคล
นางสาวพิม วิเศษหลง

รำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิ ต ปี กำรศึกษำ 2560
ผ่ำนกลุ่มสถำบันแพทย์แห่งประเทศไทย กสพท.
คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิ ทยำลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
รำยงำนตัว ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 มีนำคม 2560
ลำดับที่
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ื่ - นามสกุล
ชอ

นางสาวพิมพ์ลภัส ตันติฤทธิศกั ดิ ์
นางสาวพีรญา ศานติกุลลักษณ์
นางสาวพุทธิดา ธรรมวิรยิ ธร
นายภูมภิ ทั ร ศรีอษั ฎาวุธกุล
นางสาวรัญญาภัสร์ มุขเงิน
นางสาวลลิลมาศ คุประตกุล
นางสาววรรษิกา เจริญกิตติ
นางสาววริศรา เมธารณรัตน์
นายวีระเกียรติ เจริญสถาพงษ์
นางสาวศลิษา อัศวกิจพานิช
นางสาวศิวพร จงเลขา
นางสาวศุภนิดา สุขสายชล
นางสาวศุภาพิชญ์ เลาหตระกูล
นายสรวิศ ลับกิม่
นางสาวสิรธี ร อานันทชัย
นางสาวสิรรี ตั น์ อรุณรุ่งสวัสดิ ์
นางสาวสุหทั ยา ลิขติ ธนสมบัติ
นางสาวอภิชญา วงศ์พศิ าล
นางสาวอรปรียา คลายนาทร
นายอัสรี แหละตี
นายอุกฤษฏ์ มาสาราญ
รายละเอียดการรายงานตัวหน้าถัดไป

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต – แพทย์/ทันตแพทย์ (กสพท.)

- ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. 60

- ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 31 พ.ค. 60

สหกรณ์ร้านค้า ชั้น 2 อาคารสโมสร

นาเอกสารรายงานตัวพร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายในวันสุดท้ายของการส่งเอกสารรายงานตัว
ที่งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(หากส่งทางไปรษณีย์ ให้ระบุเลขประจาตัวนิสิต ชื่อ สกุล คณะ สาขาวิชาและที่อยู่ในช่องที่อยู่ผู้ส่ง)

1. รูปทีต่ ิดในเอกสารรายงานตัวต้องเป็นรูปในชุดนิสิตเท่านัน้ โดยบัตรนิสติ จะได้รบั เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว
2. วุฒิการศึกษา (ปพ.1) ให้ส่งสาเนาฉบับสมบูรณ์เท่านัน้ จานวน 2 ฉบับ (เอกสารที่มีวนั สาเร็จการศึกษา)
3. นิสิตที่ได้รับทุนใดๆ ให้ชาระเงินไปก่อน โดยจะได้รบั เงินคืนเมื่อเปิดภาคเรียนไปแล้ว / เมื่อรายงานตัว และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
มหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
4. มหาวิทยาลัยจะดาเนินการส่งรายชือ่ นิสิตที่รายงานตัวและชาระเงินแล้วเพื่อตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าระบบกลาง (Admissions) หากนิสติ รายงานตัวแล้ว
แต่ต้องการสละสิทธิภ์ ายหลังการรายงานตัว ต้องยืน่ คาร้องลาออกจากการเป็นนิสติ ภายในวันที่ 18 เม.ย.6:
5. การรับใบเสร็จรับเงินค่ารายงานตัว ให้นสิ ิตยืน่ เอกสารแบบฟอร์มชาระเงินรายงานตัวผ่านธนาคารที่ชาระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว เพื่อขอรับใบเสร็จ
หลังจากชาระเงินที่ธนาคารแล้ว 3 วันทาการ รับได้ทสี่ ่วนการคลัง ประสานมิตร ชัน้ 2 อาคารสานักงานอธิการบดี องครักษ์ ชัน้ 1 อาคารอานวยการ
6. วันปฐมนิเทศต้อนรับนิสติ ใหม่และโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นสิ ิต ติดตามได้ทเี่ ว็บไซต์สว่ นกิจการนิสิต http://sa.oop.swu.ac.th หรือ โทร :2-649-5::: ต่อ 15351, 15353
7. นิสติ ที่ต้องอยูห่ อพัก ติดตามได้ที่เว็บไซต์สานักงานบริหารกิจการหอพัก http://dorm.swu.ac.th หรือโทร :2-649-5::: ต่อ 21:22 และ :2-649-5:21
8. การประกาศผลเรียกผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่เป็นตัวสารอง ติดตามได้ที่เว็บไซต์รบั นิสิตใหม่ http://admission.swu.ac.th
9. สอบถามรายละเอียดอืน่ ๆ เกีย่ วกับการรายงานตัวเป็นนิสิต ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร :2-649-5718, :2-649-572:, :2-258-4196

