


 

 
 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ TCAS รอบที่ 3/2 รับตรงร่วมกัน ประจ าปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------------ 

 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 

1 13001730 นางสาว สิริกร รุ่งรัตน์ 
2 13003182 นางสาว สดุดี ยืนนาน 
3 13008960 นางสาว ณัฐิกา พลเสน 
4 13013188 นางสาว อภิญญา ราศรีปลั่ง 
5 13015378 นางสาว สุมิตรา จิตสุวรรณทยา 
6 13017191 นางสาว นภสร วัฒนไกร 
7 13022281 นางสาว ข้าวขวัญ สกุลบริรักษ์ 
8 13022504 นางสาว อริสรา ปิ่นจ้อย 
9 13026372 นาย ศุภณัฐ มูลประหัส 
10 13032568 นางสาว อาจารี แก้วเรือง 
11 13032879 นางสาว บวรพร สุวบุตรพิทักษ์ 
12 13033927 นางสาว อริญชย์ บูรณสัจจะ 
13 13034894 นาย จักรินทร์ บุญประภากร 
14 13036215 นางสาว ธนพร วีรวรรณ 
15 13036557 นางสาว ธนิยา มอญ 
16 13037597 นางสาว ชญาดา กิตติรัตนโสภา 
17 13038571 นางสาว พรนภา จันทรเพ็ง 
18 13039362 นางสาว พิริยาภรณ์ สิริบุตรวงศ ์
19 13039683 นาย นท ี สง่าศักดิ์ก าพล 
20 13040662 นางสาว สิริยากร กลางนอก 
21 13042888 นางสาว ณัชฐณิชา ชูสนุก 
22 13044273 นางสาว นภสร ตันไชยฮะ 
23 13045011 นางสาว พีรยา เนื่องธนากุล 
24 13046641 นาย นิมูฮ าหมัดละบีบ คามมุขกันทร 
25 13047385 นางสาว ภาวิตา จันทร์เปล่ง 

เอกสารแนบท้าย 1 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
26 13047530 นางสาว สหพชร เชื้อสีดา 
27 13049827 นางสาว ชลดา เลิศกิจรุ่งเรือง 
28 13050112 นางสาว พิชญ์สินี สถิรรัตน์ 
29 13051044 นางสาว ดลพร บุบผาสิริ 
30 13052719 นาย จารุวิทย์ สกุลลีรุ่งโรจน ์
31 13053183 นางสาว วชิราภรณ ์ เหล่าตระกูล 
32 13055135 นางสาว กุลจิรา ปานทอง 
33 13057266 นางสาว ณชนก ตันทโอภาส 
34 13058459 นางสาว Arinrada Premsukkit 
35 13059053 นางสาว นพธีรา บุตรแดงน้อย 
36 13059439 นางสาว นาฏอนงค์ ใจใหญ่ 
37 13059681 นางสาว นภัสสร วงค์ดวงผา 
38 13060919 นางสาว ณัฐชยา ลีลาเลิศแล้ว 
39 13060965 นางสาว ชนัญญา เมฆรักษากิจ 
40 13061354 นางสาว อรรญวีณ์ ติยศิวาพร 
41 13065589 นางสาว พีรดา ตั้งประเสริฐ 
42 13066664 นางสาว ณัฐมน วงศ์อุทัยพันธุ์ 
43 13067718 นาย รัฐจักร บุญทา 
44 13072112 นางสาว นิมมิตา รักชาติ 
45 13075368 นางสาว ธนภรณ์ ทยาพัชร 
46 13076665 นาย ธนภูมิ ยงยิ่งหาญ 
47 13076780 นางสาว ฐิติรัตน์ รัตนสุวรรณวุฒ ิ
48 13078261 นางสาว ศุภกาญจน์ วรรณชัยวงศ์ 
49 13079055 นางสาว อารียา สิงห์ลอ 
50 13082122 นาย อัจฉริย์ วสีโชติพงศ์ 
51 13083154 นาย เกียรติหัถกาญจน์ ดวงนาคเจริญยิ่ง 
52 13083278 นางสาว ศิรประภา กลิ่นเพ็ช 
53 13087657 นางสาว จิตราภรณ์ กัญญาพันธุ์ 
54 13089021 นางสาว ปวันรัตน์ ไชยเลิศ 
55 13090481 นางสาว สโรชา สืบจากสิงห์ 
56 13090974 นาย อธิศ กิจสิริพันธุ์ 
57 13091076 นางสาว พรธีรา เพียรภูเขา 
58 13097012 นางสาว บุณญิสา แซ่ลิ่ม 
59 13098096 นาย ณัฐภณ ลือศิริ 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
60 13098674 นางสาว อาภาวรรณ วราดิเรก 
61 13112851 นาย ฐาปกรณ์ ศรีประมงค์ 
62 13120510 นางสาว สุชาวด ี สิทธิเทียนชัย 
63 13124192 นางสาว ฐานิกา ค าจันทร์ 
64 13124427 นางสาว ณัชชา แก้วเพ็ชร 
65 13126249 นางสาว สุรีย์รัชต ์ แดงกระจ่าง 
66 13127525 นางสาว อภิสรา ศรีไศล 
67 13129178 นางสาว พิชชานน เจริญนนทสิทธิ์ 
68 13129549 นางสาว ชลดา ภูเด่นผา 
69 13129620 นาย ปิติรัฐ เสนาเลี้ยง 
70 13130132 นางสาว ธนวันต ์ ตีทอง 
71 13133035 นางสาว ชาลิสา ส ารีพันธ์ 
72 13137763 นางสาว สุภัคสิริ ศรีภินันท์ 
73 13137948 นางสาว อติญา ทางสกุล 
74 13139135 นางสาว รวิสรา ขวัญแย้ม 
75 13142905 นางสาว ณฐพร กาสุรงค์ 
76 13143506 นาย ณัฐภัทร ต้อยจัตุรัส 
77 13145113 นางสาว ชุติมา หาญอมร 
78 13147938 นาย นิธิพล เฮงวิวัฒนชัย 
79 13150519 นางสาว นิลพรรณ คิมประสูตร 
80 13154049 นาย ธนบูรณ์ จุลพรหม 
81 13156874 นางสาว อภิษฎา รัตน์สกุลวงศ ์
82 13157918 นาย เตวิช ฉิมเชิด 
83 13158165 นางสาว ภัทรานิษฐ์ กรีแสง 
84 13158807 นางสาว ญาณิศา วัฒนาศรีโรจน์ 
85 13159133 นางสาว หนึ่งธิดา ขวัญดี 
86 13161222 นางสาว เอกภรณี ยังตรง 
87 13168801 นางสาว วริษา พัดเจริญรุ่งเรือง 
88 13170732 นางสาว ชลารักษ์ ภูเด่นผา 
89 13175472 นางสาว วิศรุตา จารุแสงไพโรจน์ 
90 13176877 นาย ก้องภพ ภูขาว 
91 13178459 นางสาว พิยดา ชมชื่น 

 



 
 
 

 

ก าหนดการการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ TCAS รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 

วันอาทิตยท์ี่ 10 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

--------------------------------------------------------- 
 

 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.30 – 09.00 น. 1. ตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มสอบสมัภาษณ์ที่บอรด์บริเวณจุดลงทะเบียนใตต้กึกลม 
2. ลงทะเบียนตามกลุ่มสมัภาษณ์ และส่งเอกสารประกอบการสมัครในจุดลงทะเบียนที ่1 ประกอบดว้ย 
    2.1 ใบแสดงผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (มมวท.04)  
    2.2 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1: พ) พรอ้มรับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบบั 
    2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบบั 
    2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
3. ช าระค่าธรรมเนียม 500 บาท ในจุดลงทะเบียนที่ 2 

------------------------------- 
นักเรียนจะได้รับเอกสาร ดังนี ้
จุดลงทะเบียน 1 :  1) คูปองอาหารกลางวัน            2) ก าหนดการสอบสัมภาษณ์             
                       3) แบบฟอร์มข้อมูลผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ฯ (มมวท.05) 
หน้าห้องสอบสัมภาษณ์ :  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์         

โต๊ะลงทะเบียนใต้ตึกกลม 
(บริเวณทางขึ้น L-01)  

09.00 – 09.30 น. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รวมตัวที่หอ้ง L-01 นั่งตามกลุ่มสัมภาษณ ์ L-01 ตึกกลม 
09.30 – 10.00 น. ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม “รองคณบดีพบปะผู้ปกครอง” L-02 ตึกกลม 
09.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (ชว่งเช้า) K12x - K13x และ MDL-01 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
12.00 – 12.50 น. พักกลางวัน / รับอาหารกลางวันที่บริเวณจุดลงทะเบียน  
12.50 – 13.00 น. ผู้สอบสัมภาษณ์รวมตวัที่ห้องประชุม L-01 ตึกกลม 

13.00 – 16.30 น. สอบสัมภาษณ์ (ชว่งบ่าย) K12x - K13x และ MDL-01 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

 
 

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

ก าหนดการมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ TCAS รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 

 

กิจกรรม วันที ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 14 มิถุนายน 2561 
ประกาศรหัสประจ าตวันักศึกษา ทางเว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent 19 มิถุนายน 2561 
กรอกระเบียนประวตัินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile) ทีเ่ว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent 19 – 25 มิถุนายน 2561 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 25 – 29 มิถุนายน 2561 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 
เปิดภาคการศึกษา 20 สิงหาคม 2561 
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ใบแสดงผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (นาย/นางสาว)……….....................…………………………………..……………………….อายุ………….….ป ี
เลขประจ าตัวผู้สมัคร......................................เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน........................................................  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก …………………………………………..…………………………………………….…………………….............. 
โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้…….………..………………….…..…สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบท่ี......โครงการ..............................................................ปีการศึกษา........... 

โดยปรากฎผลการตรวจดังนี้ 
1. ตรวจร่างกายท่ัวไป        

น้ าหนัก..……..กิโลกรัม    ส่วนสูง....……….เซนติเมตร   ความดันโลหิต.....………..มิลลิเมตรปรอท 
  ร่างกายสมบูรณ์ สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ 
 พบสิ่งผิดปกติ  ได้แก่……………………………………………………………………………………………….............. 

    ….…………………………………………………………………………………..………………………………………………………......... 
2. ผล X-ray ปอด….......………………………………………………………………………………………………………………………         

….…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
3.   ผลการตรวจตา         ตาบอดสี        ตาไม่บอดสี 
 
ผลการตรวจร่างกายโดย (นายแพทย์ / แพทย์หญิง)………………………………………………………..………………………… 
แพทย์ปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เลขท่ี………………..…….……………………........ 
โรงพยาบาล.………………………............…………………………………………………………………..…………………………………. 
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………โทร…………….………………………………. 
 
 
        ลงชื่อ………………………………………… 

(……………………………………………………) 
              แพทย์ผู้ตรวจ 

วันที่ตรวจ ………./…………………../......... 
 

หมายเหตุ   1. โปรดประทับตราโรงพยาบาลบริเวณส่วนลงนามแพทย์ผู้ตรวจ 

               2. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น โดยใบผลการตรวจร่างกายต้องมีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือนนับต้ังแต่วันตรวจถึงวันสอบสัมภาษณ์ 

 

มมวท.04 




