


 

 
 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 

1 13000407 นาย ณภัทร ลัพธวรรณ์ 
2 13000933 นาย ณัฐนันท ์ บุญยะผลานันท์ 
3 13001794 นางสาว ภัทรภา ศรีจริยา 
4 13001935 นางสาว ภัณฑิรา หิตายะโส 
5 13001966 นาย จิรพัทธ์ ปัญญาสุขุม 
6 13003163 นาย ชัชดนัย ทองสม 
7 13003336 นางสาว นันท์นภัส พันธุ์ชนะวาณิช 
8 13003717 นางสาว ฤทัยธิดา กระทุ่มทอง 
9 13003736 นาย ภาค ี มีแต้ม 
10 13003947 นาย ชรัล เขียวดี 
11 13004049 นางสาว สัจจพร ลิขิตวิเศษกุล 
12 13004290 นาย กิจติกร รัตตะนาธิป 
13 13004382 นางสาว อรณัส ยังถาวร 
14 13005108 นาย รติพงษ์ อรรถรุ่งโรจน์ 
15 13005294 นาย ศิกษก รักษ์ธรรมมั่น 
16 13005360 นางสาว จินต์จุฑา เจนกิตติวงศ์ 
17 13005464 นางสาว รุจิรา ฉันขาว 
18 13005752 นางสาว อาทิตยา สาทรานนท์ 
19 13007681 นางสาว นิรุชา เจริญผล 
20 13007936 นาย ภาธร ปัญญาธีรารักษ์ 
21 13007987 นางสาว ปาลิดา เขียวรัตน์ 
22 13008667 นางสาว ธัญลักษณ์ รัตนะผล 
23 13009915 นาย กฤษณ์ ฤาชัย 
24 13011652 นางสาว สุรีย์นิภา พิทักษ์วุฒิกุล 
25 13011731 นางสาว ณัฐชยา นิลประพันธ์ 

เอกสารแนบท้าย 1 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
26 13012664 นางสาว ธันยธรณ์ อร่ามมนุปัญญากุล 
27 13013205 นางสาว จิรานี ตรีสัตย์ 
28 13013878 นางสาว วิมลสิริ พฤกษา 
29 13015009 นาย กิตติคม อรุณฤกษ์ 
30 13015202 นาย ธนปกรณ์ บุญรินทร์ 
31 13015896 นางสาว พรสม ธีรธรรมคุปต์ 
32 13016181 นาย ทรัพย์สิน กลิ่นเกษร 
33 13016372 นางสาว จุฑามาศ เล่าสัม 
34 13016964 นางสาว ศุภิสรา เจริญวงศ์ไพศาล 
35 13017418 นาย การัณย์ ศรีสุรภานนท์ 
36 13017527 นาย โชตินันท์ คณูวัฒนา 
37 13017543 นางสาว อธิชา ชนประทาน 
38 13017590 นางสาว มนชิดา ลิขิตปถัมภ์ 
39 13018562 นางสาว พัชรมน ปิยะเวทนนท์ 
40 13018608 นางสาว ณัฐมน สิมสวน 
41 13018894 นางสาว อรสมัชญ์ สุวรรณโสภณศิริ 
42 13019010 นาย พลากร วันงาม 
43 13019307 นาย พีรวิชญ์ พรจิโรภาส 
44 13019984 นาย ธงไชย เขียนวงศ์ 
45 13020888 นาย อรรถนนท์ ใจเอ้ือย 
46 13020890 นาย ชิษณุพงศ์ พรหมเมืองขวา 
47 13021396 นางสาว สาริศา ทองเพ็ชร 
48 13021484 นางสาว กัลยา ใจดี 
49 13021579 นางสาว ชนัญชิดา ปัญจกิจ 
50 13022691 นางสาว อภิญญา บัวลา 
51 13023123 นางสาว ชุติมณฑน์ อินมา 
52 13023558 นางสาว กัสตูรี่ ปาลาวัน 
53 13025549 นางสาว นุชวรา ชัยพลบาล 
54 13025647 นางสาว มิ่งกมล รินทะราช 
55 13026425 นาย ธีธัช แซ่อุ้ย 
56 13026672 นางสาว กชมน สุทธิดี 
57 13026793 นาย วงศกร วงษ์สุวรรณ 
58 13027076 นางสาว ปวีณ์กร วงศ์รัตนพิบูลย์ 
59 13027172 นางสาว ธัญชนก อุ่นพงศ์ภูวนารถ 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
60 13027222 นางสาว นับพลอย มูลกุล 
61 13027429 นางสาว ศิภาพร วิจิตรไกรวิน 
62 13027447 นาย สิรวิช ธนปิยชัยกุล 
63 13027856 นาย บุญญเมธา เอ่ียมรัตน์ 
64 13028233 นาย รัฐพล แก้วสีมรกต 
65 13028498 นาย ณัฐภัทร วัตนะกุล 
66 13029001 นาย ศุภวิชญ์ โอ้เหรียญ 
67 13029337 นาย ไชยวัฒน์ เหรียญอนุรักษ์ 
68 13029536 นางสาว บุษกร ภู่สุวรรณ 
69 13029568 นางสาว มัทนพร สีหะอ าไพ 
70 13029985 นางสาว นฤศร หมีอ่ิม 
71 13030621 นางสาว ปิยาพัชร ชะโนวรรณะ 
72 13031650 นางสาว ธนภร ธิติธนานนท์ 
73 13032224 นางสาว ณิชดากรณ์ เสรีกุล 
74 13032625 นางสาว ญาตาลักษณ์ เสาวนิช 
75 13033159 นางสาว ศรัญญา นนตระอุดร 
76 13033670 นาย พงษ์พิพัฒน์ สกุลตันเจริญชัย 
77 13033720 นาย ณัชพล แก่นจันทร์ 
78 13033905 นางสาว นิกข์นิภา วิจิตร 
79 13034382 นาย ภูเบศ โสมาภา 
80 13034399 นางสาว อภิชญา เนียมอ่อน 
81 13034928 นางสาว เขมจิรา จิรบุรานันท์ 
82 13035218 นาย สุขทวี ศรีสร้อย 
83 13035415 นางสาว วรัญญา อดิศักดิ์เสถียร 
84 13035661 นางสาว วชิราภรณ ์ ไชยา 
85 13035808 นาย จักรพร ดวงจักร์ ณ อยุธยา 
86 13036389 นางสาว พิชญ์กานต์ ประทีปรัตน์ 
87 13036549 นาย เลิศศิริ วงศ์สว่างธรรม 
88 13036777 นาย ณัชพล เหล่าวิวัฒน์เกษม 
89 13037502 นาย ธาม วิริยานุกูล 
90 13037932 นางสาว รวินันท์ ชุ่มสายันต์ 
91 13038057 นางสาว นภัสสร มิ่งมงคลชัย 
92 13038317 นาย คีตบดินทร์ เจนณะสมบัติ 
93 13038600 นางสาว พสชนัน ทองประเสริฐ 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
94 13038612 นางสาว ฐิติภา คุณานนต์ณัฐ 
95 13038713 นาย ปณิธิ เพ็ญบุญรอด 
96 13039695 นางสาว ธีรดา สุภาภา 
97 13039742 นาย ณัฐชนน ผ่องสุวรรณ 
98 13041309 นางสาว กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ 
99 13041317 นาย ธนภัทร จุลศักดิ์ 
100 13041750 นางสาว สวรส ตันตราทร 
101 13041925 นาย ณัฐกิตติ์ เทียนเรียว 
102 13042256 นางสาว ธันยชนก โปนุ้ย 
103 13042318 นางสาว ฮาอ้ืน ลี 
104 13042621 นางสาว ชนากานฑ์ โอโน 
105 13042742 นางสาว อารียา ไชยเสน 
106 13042911 นางสาว ธนกร สุริยรังษี 
107 13043660 นางสาว ฐิติชญา เฉลิมวัฒน์ 
108 13044147 นางสาว พิชามญชุ์ ปั้นจาด 
109 13044248 นางสาว ภัคจิรา รัตนบรรเทิง 
110 13044317 นางสาว หทัยชนก โรจนคงอยู่ 
111 13044868 นางสาว ศิรดา วิทยจรรยาพงศ์ 
112 13045075 นางสาว ภคพร เลิศกิจบวร 
113 13045319 นางสาว ชญาภา ไกลถิ่น 
114 13047217 นางสาว จินต์จุฑา ปรีชาสุนทร 
115 13047593 นาย ธัชพล ศรีสมบูรณานนท์ 
116 13048216 นางสาว พิมพ์ชนก เกียรติพงสา 
117 13049061 นางสาว กนกลักษณ์ แซ่พ่าน 
118 13050092 นางสาว เสาวลักษณ์ เจริญญาณพันธ์ 
119 13050159 นาย ธนชิต พลราชม 
120 13050301 นางสาว ธนัชพร ศรทรง 
121 13050927 นางสาว ณิชนันทน์ กิตติวรการชัย 
122 13051552 นางสาว สิตาภา มหากุศลพาณิชย์ 
123 13051737 นาย จิรัฏฐ ์ เหลียวตระกูล 
124 13052984 นาย สิรภพ พรายพรหม 
125 13053011 นางสาว กัญญาณัฐ วิไลวัฒน์ 
126 13053845 นาย ภูวดล ด้วงรุ่ง 
127 13053916 นาย นพเดช นาคศรีสังข์ 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
128 13054592 นาย ธีรภัทร ภูยอดนิล 
129 13056627 นาย สหัสวรรษ ชัยฤทธิ์ 
130 13058680 นางสาว พรนภา ธิวรรณลักษณ์ 
131 13059090 นาย ธรรมาธิปต์ ผ่องมณี 
132 13059159 นางสาว จิณห์นิภา ไตรอนันต์วุฒิกุล 
133 13059329 นางสาว วลัยพรรณ หิรัญเรืองโชค 
134 13059570 นางสาว คณสมน อภิการสกุลชัย 
135 13059673 นางสาว ธนพร นิธินันท์ศุภกิจ 
136 13059685 นางสาว ภัทราวดี แซ่โค้ว 
137 13059990 นางสาว อัญชิษฐา แสงปรีชารัตน์ 
138 13060201 นางสาว พรปวีณ์ ศรีราชา 
139 13060509 นาย ฐิติวัชร ์ ศุภสรรพตระกูล 
140 13060795 นางสาว สุพิชญา สุขสุเสียง 
141 13060911 นางสาว ศรีวลัย เรืองรอง 
142 13062271 นางสาว ณัฏฐ์ปัณชญา ชนเมธภูมิรัตน์ 
143 13063873 นาย ปรมัตถ์ เชียรวิชัย 
144 13064075 นางสาว ชนาพร ตั้งตรงมิตร 
145 13064097 นาย ธีธัช อุ่ยเจริญ 
146 13064922 นางสาว ศศิกานต์ สร้อยทอง 
147 13065196 นางสาว ชนนิกานต์ สุภาเนตร 
148 13066256 นางสาว ปัณณรัตน์ วัฒน์มณีสิริ 
149 13066508 นางสาว วัชราภรณ ์ สีหุ้น 
150 13067359 นางสาว อรปรียา ศิริแพทย์ 
151 13067404 นางสาว รุ่งทิวา พรหมโสภา 
152 13068502 นาย วุฒิเมธส ์ รังสีกุลวัฒน์ 
153 13068783 นางสาว นันทจิรา เศรษฐเกียรติ 
154 13069532 นางสาว ญาณิศา เสริมทองทิพย์ 
155 13069803 นางสาว ญาณิสรา กอวัฒนา 
156 13069900 นาย พศวีร์ พงศ์ปิยะประเสริฐ 
157 13070117 นางสาว วราภรณ์ เฟ่ืองวัฒนสิน 
158 13070182 นาย ธนพล เล้าแสงชัยวัฒน์ 
159 13070470 นางสาว อธิชา สุขวิบูลย์ 
160 13070887 นางสาว ภัคธีมา คงศักดิ์ตระกูล 
161 13071080 นางสาว ณัฏฐณิชชา สิริจิราธิวากร 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
162 13071243 นางสาว สุพิชชา ดีอ่วม 
163 13071401 นาย สุทธิวรณ์ แค้มวงค์ 
164 13071854 นาย ภาว ี ณ ล าปาง 
165 13072365 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐวิบูลย์ 
166 13072444 นางสาว ปัณฑิตา สมนึก 
167 13073045 นางสาว จิรวดี แซ่ลิ่ว 
168 13073497 นางสาว สทารัชว์ พิสุทธิโกศล 
169 13073924 นางสาว สิริยากร ธิติธีรพงศ์ 
170 13074084 นางสาว ศิริลักษณ์ อุ่นบุญ 
171 13074275 นางสาว อิงบุญ สุระเสียง 
172 13074408 นาย ภูม ิ จันทร์บุษราคัม 
173 13074464 นาย ธีรวัตร เสวกวัง 
174 13075822 นางสาว พิมพ์นารา จันทร์บ่อน้อย 
175 13075930 นางสาว อาทิตยา ชัยเต็ม 
176 13076504 นางสาว สาธิตา อมรสุนทรสิริ 
177 13076793 นางสาว รมิตา พรนราดล 
178 13077461 นาย ณัฏฐ์ปพน ศลิษฏ์อรรถกร 
179 13077499 นาย ณัฐภัทร ไพฤทธิ์ 
180 13077746 นาย นฤปนาถ พ่ึงประสิทธิ์ 
181 13078115 นางสาว กัญจนพร พฤษการ 
182 13078126 นาย กัณวัตม์ สุขสงวน 
183 13078180 นาย สิริชัย บุญวัฒนานุสรณ์ 
184 13078528 นาย ปัณณวัฒน์ แสงวิภาค 
185 13079576 นาย ธนพัฒน์ ศรีสงคราม 
186 13079665 นางสาว อาชิรญาณ์ อุดมเลิศสกุล 
187 13079805 นางสาว วชิรดา ทางาม 
188 13080755 นาย ธนิสร เรืองศิริ 
189 13080833 นาย พาทิศ ศรีคิรินทร์ 
190 13081341 นางสาว กานดา มุ่งเจริญพร 
191 13081762 นาย ฉัตรชนน พันธุ์ศักดิ์ 
192 13081769 นางสาว อภิษฎา ตีระวัฒนานนท์ 
193 13082386 นางสาว ณัฐสร สิทธิสาร 
194 13083351 นางสาว สาวิตรี ศรีภักดี 
195 13084504 นางสาว ญาณิศา ลุนพรม 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
196 13085105 นาย กฤษณะ เนตรภักด ี
197 13086290 นาย อภิสิทธิ์ แจ่มแหยม 
198 13086898 นาย ปรานต์ โชติพันธวานนท์ 
199 13087101 นางสาว จงรัก อังศุวิรุฬห์ 
200 13087658 นางสาว พรหมพร นุ่มเออ 
201 13090600 นางสาว สุพัตรา บุญช่วย 
202 13090767 นางสาว ณัฐิดา ทรัพย์ปกรณ์ชัย 
203 13091271 นางสาว พลอยประกาย ธีรลีกุล 
204 13091272 นางสาว ปัญญดา สกุลทวีวัฒน์ 
205 13092006 นางสาว ปัญญาพร นารานิทัศน์ 
206 13092134 นางสาว สตรีรัตน์ สายสิงห์ 
207 13092379 นางสาว Tanunporn Suttipornpong 
208 13092395 นางสาว ณัฎฐนิช ทวีวงศ ์ณ อยุธยา 
209 13092485 นางสาว จิรฐา รัตนบุตรเบญจ 
210 13092570 นางสาว นันท์นภัส โมรา 
211 13093801 นาย นัฐวุฒ ิ หัสสา 
212 13094015 นางสาว ศศิกัญญา ธชีพันธ์ 
213 13094187 นาย สิรภพ ผลม ี
214 13095356 นางสาว พิมพ์รดา โยชุ่ม 
215 13095713 นาย พุฒิพัชร ลีลัคนาวีระ 
216 13095765 นาย กานต์ เกิดวิชัย 
217 13095821 นางสาว พีรดา ตรีระพงศ์พิชิต 
218 13095866 นาย ชลสิทธิ ์ กาญจนธัญลักษณ์ 
219 13096970 นาย ศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์ 
220 13097247 นาย ปราการ กาฬภักดี 
221 13098033 นางสาว นันท์นภัส บุญเชิด 
222 13098771 นางสาว โสภิณญา นิธากร 
223 13099887 นาย กวินทร์ พิชญภิรมย์ 
224 13100243 นางสาว วชิราภรณ ์ อ่อนไทย 
225 13100654 นางสาว อาภา โสณวิชิตานนท์ 
226 13101122 นางสาว ณิชชยา เนตรตระกูล 
227 13102917 นางสาว กชกร ศรีสุข 
228 13103692 นางสาว อารยา ชาง 
229 13104110 นาย ณพล วิทยไพสิฐสันต์ 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
230 13104284 นางสาว อริสรา เจริญผล 
231 13104461 นาย ณัฐนนท ์ งามวัฒน์ 
232 13105874 นางสาว ฐิติญา โชติรุ่งโรจน ์
233 13107631 นางสาว ณัฐฑริกา คงประเสริฐ 
234 13109005 นาย ธนภัทร ชินสว่างวัฒนกุล 
235 13109583 นางสาว ประภัสสร หลุบเลา 
236 13110403 นางสาว อัญชสา อังกุรนาค 
237 13110808 นางสาว วนิดา ธงวาท 
238 13110817 นาย บัณฑิต สาดตระกูลวัฒนา 
239 13110838 นาย ณัฐวุฒิ ค าแจ่ม 
240 13111045 นางสาว วิชญา วรสา 
241 13111807 นาย Sirapop Palanusorn 
242 13111809 นางสาว กมลวรรณ พรมค า 
243 13114091 นางสาว ศุภัสรา สิขเรศ 
244 13114422 นางสาว ชนิกานต์ รุ่งเจริญ 
245 13114598 นาย เสฏฐวุฒ ิ เพ่ิมพัฒน์เดชากุล 
246 13114636 นางสาว ประพิณพร ศรีสว่าง 
247 13115140 นางสาว ณัฐวดี สารพงษ์ 
248 13115235 นางสาว พิมพ์ชญา เมธาสวัสดิ์โชต ิ
249 13115820 นาย นราวิชญ์ สิทธิศักดิ์ 
250 13116125 นาย ปริทัศน์ มานะลอ 
251 13118052 นางสาว จุฑามาส เหรียญทอง 
252 13118264 นางสาว ธีรนุช วิไลพรหม 
253 13119295 นาย ณัฐสิทธิ์ สมประสงค์ 
254 13122713 นาย กานต์ ตันติกนกพร 
255 13123198 นางสาว นิพพิชฌน์ สร้อยสวัสดิ์ 
256 13123221 นางสาว ฐิติมา สุมณี 
257 13123610 นางสาว ไรวินท ์ แสนศิริ 
258 13123740 นางสาว สุธาสิน ี สาริยา 
259 13123977 นางสาว ศิวดาติ์รัตน วงศ์ประเสริฐ 
260 13124754 นาย สหรัฐ ตันจินดาประทีป 
261 13124928 นางสาว ณิสาชล สงจันทร์ 
262 13125355 นาย ภูรินท์ จารุกรุณา 
263 13125690 นางสาว ดวงกมล ศรีหาคุณ 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
264 13125919 นางสาว ปพิชญา ยุทธศักดิ์วรกิจ 
265 13126037 นางสาว ณัฐชา ลีลากิจทรัพย์ 
266 13126057 นาย วโรดม แผ่นทอง 
267 13127649 นาย ปภังกร สุทธาโรจน ์
268 13127780 นาย ศุภโชค เจริญศักดิ์โยธิน 
269 13127783 นางสาว พิมพ์อร วิญญูตระกูล 
270 13128599 นางสาว พฤกษวรรณ อินทรักษ์ 
271 13128940 นาย เอเซีย เล็กกุล 
272 13129147 นางสาว ธันยธร แก่นทอง 
273 13129618 นางสาว สุขรดา หลิวรุ่งทรัพย์ 
274 13130512 นาย วศิน ทอนมาตย์ 
275 13131041 นางสาว ธนัชพร สะอาดนัก 
276 13131199 นาย Sahaphat Oraphin 
277 13131290 นางสาว ณิชาภัทร จันทร์ตรี 
278 13132688 นาย ณภัทร เฟ่ืองฟู 
279 13133071 นางสาว ปริณภา สุนทรโชต ิ
280 13133255 นางสาว สุรัสวด ี แพรกปาน 
281 13133605 นางสาว ปฏิญญา แซ่ตั้ง 
282 13133613 นาย นนทวัฒน์ มรรควิจิตร 
283 13133945 นาย อธิทัต ตรีฤทธิวิไล 
284 13134496 นาย ปกป้อง ตั้งใจ 
285 13134798 นาย วรพงศ์ พิชญพิมพ์บุญ 
286 13134818 นาย ธรรมธร จรัสโรจนกุล 
287 13134928 นางสาว ชญาดา วราสินธุ ์
288 13136316 นางสาว ชัญญา เอกบัณฑิต 
289 13136857 นางสาว ธัญญารักษ์ อุดตะกะ 
290 13137796 นางสาว อติภา ทางสกุล 
291 13138381 นางสาว ปรัชกิตย ์ ใหม่ต๊ะวัน 
292 13139763 นางสาว ตีรณา ช่วยรักษา 
293 13141667 นางสาว กมลวรรณ วุฒิศักดานนท์ 
294 13142068 นางสาว ณัฐชยา นาคข า 
295 13142800 นาย อนุรักษ์ สีกา 
296 13143061 นาย ธิติวัฒน ์ ทองประเสริฐแสง 
297 13143666 นาย ธนภัทร สุวรรณดี 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
298 13143799 นางสาว พิชญาภา ทรงหงษา 
299 13143940 นางสาว ตวิษา ช่วยรักษา 
300 13145344 นางสาว กรกนก น่วมค านึง 
301 13147996 นาย สวิช พิทยากรพิสุทธิ์ 
302 13148194 นาย อภิชานันท์ พานิชตระกูล 
303 13148967 นางสาว ฐิติวรดา มาสุข 
304 13149513 นางสาว อาริยา ทองสุข 
305 13150823 นาย ติณณภูรินท์ เมี้ยนจินดา 
306 13150984 นางสาว หนึ่งฟ้า ทัศนา 
307 13151235 นางสาว สุชานันท์ วังสตัง 
308 13151894 นาย ณพงศ์ธร บุญญาวรกุล 
309 13152326 นางสาว วิรินทร มณีนิล 
310 13152453 นางสาว พชรวรรณ สอนโยธา 
311 13152817 นางสาว ศิรดา ณ บางช้าง 
312 13152879 นางสาว สุนิสา สุขผล 
313 13153914 นางสาว สุลัคนา ศรีเอ่ียมกูล 
314 13154752 นาย หฤทธิ์ ประสาทแก้ว 
315 13155073 นางสาว ปานไพลิน นิคมรัตน์ 
316 13155160 นาย ณัชพงศ์ชัย แก่นจันทร์ 
317 13155404 นางสาว สิรามล เอ่งฉ้วน 
318 13157228 นางสาว สิรินทร์กิตติ์ หุ่นทอง 
319 13158020 นางสาว สกาวรัตน์ พวงโต 
320 13158048 นางสาว สุวรรณา ฉลองกลาง 
321 13158467 นางสาว อัครภา เพชรจตุรงค์ 
322 13158803 นางสาว หฤทัย วงษ์แสงทอง 
323 13159193 นางสาว ประกายดาว เครื่องจันทร์ 
324 13160336 นาย สิรภพ วสุประสาท 
325 13161670 นางสาว เขมณัฏฐ์ นันทธาตรี 
326 13162306 นางสาว ธันย์ชนก เทพพิชัย 
327 13163086 นาย ศุภวิชญ์ ข่อยแก้ว 
328 13164743 นาย สุริยา สอนสุวรรณ์ 
329 13164916 นางสาว ฉัตรพร ต้นโพธิ์ทอง 
330 13164996 นาย ปณิธาน อุปชีวะ 
331 13165583 นางสาว พัฒิชาต ตรงต่อการ 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อสกุล 
332 13166917 นางสาว อิงขวัญ อุดมผลกุล 
333 13166960 นางสาว หทัยชนก ช่วยพัทลุง 
334 13167573 นางสาว ญาณิศา ปิ่นประชา 
335 13167941 นางสาว เกสินีภรณ์ กลั่นสกุล 
336 13169535 นางสาว วิรวรรณ ใจอารีย์ 
337 13169713 นางสาว นภัสวรรณ หลินถาวรดี 
338 13170394 นางสาว ปิยาอร ลิขิตรัตนากร 
339 13171178 นางสาว ศุภนุช รุ่งสรรเสริฐ 
340 13171591 นางสาว ชลทิชา จิระแพทย์ 
341 13171930 นางสาว ชาติญา พรฤทธิพล 
342 13173392 นางสาว กุลจิรา ชัชวาลพาณิชย์ 
343 13173395 นางสาว ญานิกา วินัยพานิช 
344 13174786 นางสาว ณัฐนิช โกศินานนท์ 
345 13174976 นางสาว ฐิตาภรณ์ ทรัพย์โคกสูง 
346 13175564 นางสาว ณัฐพร สุวิทยะศิริ 
347 13175708 นาย ปรมัตถ์ พลายน้อย 
348 13176779 นาย นิมิตร ธรรมคุณ 
349 13177007 นาย คามนันท์ ชวนะธิต 
350 13179660 นาย วิวรรธน ์ เฉลิมนิธิวงศ ์

 



 
 
 

 

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 

เอกสารแนบท้าย 2 



  

 

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 
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