รายละเอียดการเขาสอบสัมภาษณ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา รอบที่ 4 (Admissions) ปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
รายงานตัว
: วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.00 – 10.00 น.)
สอบสัมภาษณ : วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.30 น. เปนตนไป)
สถานที่ รายงานตัวและสอบสัมภาษณ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อาคารเรียนรวม ชั้น 1
เอกสารรายงานตัว และการจัดเรียงเอกสาร ดังนี้
 1. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) หากไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
หรือ บัตรประจําตัวนักเรียนแทนได

 2. ขอมูลประวัติผูเขาสัมภาษณ (ติดรูปถาย)
 3. ใบแสดงผลการตรวจรางกาย (ใบรับรองจากแพทยตามแบบฟอรมทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
กําหนดไวเทานัน้ )

 4. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ) (รับรองสําเนาถูกตอง)
 5. สําเนาประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา (รับรองสําเนาถูกตอง)
 6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเขาสัมภาษณ (รับรองสําเนาถูกตอง)
 7. สําเนาทะเบียนบานผูเขาสัมภาษณ
(รับรองสําเนาถูกตอง)
 8. สําเนาทะเบียนบานบิดาหรือของมารดา หรือของผูปกครองตามกฏหมาย

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

 9. แบบฟอรมการใหบริการสุขภาพนักศึกษา (ติดตอรับแบบฟอรม ณ จุดตรวจเอกสาร ในวันเขาสัมภาษณ)
 10. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน 1 ฉบับ
 11. สําเนาทะเบียนบาน
(รับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน 1 ฉบับ

*** ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ***
งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โทรศัพท (034) 585-059-65 ตอ 2206 หรือ 086-377-9947

ใบแสดงผลการตรวจรางกายการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา รอบที่ 4 (Admissions) ปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)………..……………………………………………….......... อายุ ……………………......….ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…………………....…………………ที่อยูท ี่ติดตอไดสะดวก…………………...................….............…....
................................…………...................โทร..............................…สมัครเขาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) ตรวจขอ 1,2,3,4
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ) ตรวจขอ 1,2,3,4,5
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเกษตร) ตรวจขอ 1,2,3,4
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร) ตรวจขอ 1,2,3,4,5
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ตรวจขอ 1,2,3,4
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ) ตรวจขอ 1,2,3,4,5
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตรวจขอ 1,2,3,4
โดยมีผลการตรวจดังนี้
1. ตรวจรางกายทั่วไป
น้ําหนัก ….........…... กิโลกรัม สวนสูง ….....……... เซนติเมตร ความดันโลหิต ……..............…..มิลลิเมตรปรอท
 รางกายแข็งแรงสมบูรณ สามารถเขาศึกษาได
 พบสิ่งผิดปกติ ไดแก………………………………………………………………….....................................................
….………………………………………………………………………………………......................................................………….…………
2. ผล X-ray ปอด………………………………………………………………………………………......................................................
3. ผลการตรวจตา
 ตาบอดสี
 ตาไมบอดสี
4. ผลการตรวจปสสาวะ (ตรวจหาสารเสพติดใหโทษและการตั้งครรภ) ....................................................................
5. ตรวจโรคลมชัก, โรคหอบหืด, โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง, โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติด
ใหโทษ ผลกาตรวจ….…………………………………………………………………………………….………...........................
....................................................................................................................................................................................
ตรวจรางกายโดยนายแพทย / แพทยหญิง …………………………………………………………………........................
แพทยปจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ ……………………….....................................
ประจําโรงพยาบาล ………………………………………………………………………ที่อยู……………………………………….................
................................................................................................................โทร……………..........………………………...........
ขอยืนยันวาเปนโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาลจริง

ลงชื่อ ………...……………………….......…………. แพทยผตู รวจ
(………......……………………………….......)
วันที่ตรวจ ………..............................

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้ใหนําสง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันสอบสัมภาษณ และผลการตรวจรางกายจะตองเปนผลการ
ตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น พรอมลงประทับตรา (ผลการตรวจรางกายไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันตรวจถึงวันสอบสัมภาษณ)

รายละเอียดการตรวจรางกาย
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา รอบที่ 4 (Admissions) ปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 หลักสูตร
 หลักสูตร
 หลักสูตร
 หลักสูตร
 หลักสูตร
 หลักสูตร
 หลักสูตร

01
02
03
04
05
06
07

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเกษตร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ)
บัญชีบัณฑิต

1. การคัดเลือกขั้นตอไป :
การตรวจรางกาย
2. สถานที่ การตรวจรางกาย : โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาลเทานั้น
3. ขอปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ ใหผูผานขอเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณปฏิบัติดังตอไปนี้
ใหดําเนินการตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
- การตรวจวัดความดันโลหิด
- การตรวจวัดชีพจร
- การตรวจวัดสายตา
- การตรวจตาบอดสี
- เอ็กซเรยทรวงอก
- การตรวจปสสาวะ (ตรวจปสสาวะหาสารเสพติด และการตั้งครรภ)

- เฉพาะผูสมัครเขาศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร) และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ) ตองตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคลมซัก
โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวาย และโรคติดสารเสพติด
ใหโทษ

*** สงผลการตรวจรางกาย ในวันสอบสัมภาษณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (พรอมเอกสารรายงานตัว) ***
หากไมสงเอกสารการตรวจรางกาย ตามวันและเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ และไมมีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบ

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 ใบ

ขอมูลประวัตผิ ูเขาสอบสัมภาษณการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
รอบที่ 4 (Admissions) ปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรที่นักเรียนเขาสอบสัมภาษณ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการเกษตร)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการภัยพิบตั ิ)
 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
1. ชื่อ – สกุล...........................................................................................................................เพศ  ชาย  หญิง
เลขประจําตัวประชาชน.............................................................สัญชาติ..............................ศาสนา.................................
เกิดวันที่…../……./……. อายุ.......ป โทรศัพท...........................….Line ID………………..…... E–mail …….......................
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก.....................................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน......................................................................................................................................................
2. ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน...................................... จังหวัด......................................ป พ.ศ. ...........
เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน....................................................................
3. ขอมูลบิดา ชื่อ – สกุล.............................................................................อายุ...........ป รายได....................บาท/เดือน
อาชีพ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ(ระบุ)..............................................  เอกชน(ระบุ).........................................
 สวนตัว(ระบุ).......................................................................  อื่น ๆ(ระบุ)..........................................
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก.............................................................................................................โทรศัพท........................
4. ขอมูลมารดา ชื่อ – สกุล.........................................................................อายุ...........ป รายได....................บาท/เดือน
อาชีพ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ(ระบุ)..............................................  เอกชน(ระบุ).........................................
 สวนตัว(ระบุ).......................................................................  อื่น ๆ(ระบุ)..........................................
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก.............................................................................................................โทรศัพท............................
5. ขอมูลผูปกครอง ชื่อ – สกุล....................................................................อายุ...........ป รายได....................บาท/เดือน
อาชีพ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ(ระบุ)..............................................  เอกชน(ระบุ).........................................
 สวนตัว(ระบุ).......................................................................  อื่น ๆ(ระบุ)..........................................
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก.............................................................................................................โทรศัพ ท............................
6. มีพี่นอง.....................คน นักเรียนเปนคนที่...................... ทํางานแลว......................คน กําลังศึกษา....................คน
7. นักเรียนไดรับคาใชจายตอเดือน...............................................บาท หรือ ตอสัปดาห..........................................บาท
8. มีโรคประจําตัว หรือ ตาบอดสี (ระบุ).................................................................
9. ปจจุบันอาศัยอยูกับ  บิดา มารดา  ญาติ  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................
ชื่อบุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีเรงดวน....................................... เบอรโทรศัพท.............................เกี่ยวของเปน.................
10. ลําดับความคาดหวังในการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
อันดับ 1 หลักสูตร................................................... มหาวิทยาลัย...............................................................................
อันดับ 2 หลักสูตร.................................................... มหาวิทยาลัย...............................................................................
อันดับ 3 หลักสูตร.................................................... มหาวิทยาลัย...............................................................................
อันดับ 4 หลักสูตร.................................................... มหาวิทยาลัย...............................................................................

11. นักเรียนรูจักมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จากแหลงขาวใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
 งานแนะแนวที่โรงเรียน  มหิดลวิชาการ (Open House)
 กิจกรรม Roadshow  สถาบันสอนพิเศษ
 เพื่อน/รุนพี่/ญาติพี่นองแนะนํา
 Facebook (โปรดระบุ)....................................
 เว็ปไซต (โปรดระบุ)....................................................
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................................
12. เหตุผลที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 ชือ่ เสียง/ความนาเชื่อถือ
 หลักสูตรมีความนาสนใจ
 มีอาจารยที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
 อื่น โปรดระบุ ..........................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริง
ลงชื่อ........................................................................ผูเ ขาสอบสัมภาษณ
(.......................................................................)

ความคิดเห็นอื่น ๆ.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

*** ใหนําขอมูลประวัติผูเขาสอบสัมภาษณมาสงในวันสอบสัมภาษณ ***

