
 

 
 

   
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (รอบที่ 1/1) ปีการศึกษา 2566 
...................................................... 

 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต TCAS รอบที่  1 Portfolio (รอบที่  1/1)         
ปีการศึกษา 2566 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
 
 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ  
ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ      
ไม่ครบทุกขั้นตอน จะถือว่า สละสิทธิ์  สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทรศัพท์  (034) 585-058 ต่อ 2102 หรือ             
โทร. 08-6377-9947  
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
 

 
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรี ์ ลีละวัฒน์) 
   รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  

วัน - เวลา กิจกรรม รายละเอียด 
1 พ.ย. 65 - 3 พ.ย. 65 

 
ก าหนดให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ตรวจรา่งกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการตรวจร่างกายระบุใน
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย  

สามารถ Download แบบฟอร์ม ได้ที ่

 
1 พ.ย. 65 - 4 พ.ย. 65 
(ก่อนเวลา 12.00 น.) 

 

ช าระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 200 บาท 
ผ่านบัญชธีนาคารไทยพาณชิย์ ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
(หลักสูตรบัญชบีัณฑิต ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  
แต่มีการพิจารณา Video Clip Submission โดยผูผ้่าน
เกณฑ์ต้องช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาดงักล่าว)  

 

สแกน QR-Code ผา่นแอพพลิเคชั่นของ
ธนาคาร (Mobile Banking) ดังนี้ 

 
 

1 พ.ย. 65 - 4 พ.ย. 65 
(ก่อนเวลา 12.00 น.) 

 

เข้าระบบยืนยันสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อส่งผล
การตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)/ หลักฐานการ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 200 บาท 
/ส่ง Video Clip Submission   

เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ และส่งข้อมูล
ประกอบการสอบสัมภาษณ์  
ที่ https://ka.mahidol.ac.th  
ภายในวันที่ 4 พ.ย. 65  
(ก่อนเวลา 12.00 น.) 

1 พ.ย. 65 - 4 พ.ย. 65 ให้ผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมกลุ่ม LINE 
รอบที่ 1/1 TCAS66 วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(กลุ่ม LINE แจ้งประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารการสอบ
สัมภาษณ์และแจ้งรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง) 

 
4 พ.ย. 65 ไม่มีการทดสอบระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ - 
5 พ.ย. 65 
 

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  
ก าหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์จัดท า Video Clip Submission 
โดยหลักสูตรจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Video 
Clip Submission และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ในวันที่ 10 พ.ย. 65 ล าดับต่อไป 

รายละเอียดการจัดท า Video Clip 
Submission ดังนี ้

https://ka.mahidol.ac.th/
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 

 
รายละเอียดการจัดท า Video Clip Submission  
          แนวทางการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรจะพิจารณาจาก Video Clip submission โดยให้อัด Video Clip ความยาวต่อเนื่อง
ไม่เกิน 3 - 5 นาที (การแต่งกายในการจัดท า Video Clip แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภาพเรียบร้อย) โดยได้ก าหนดหัวข้อ 
ในการจัดท า Video Clip ดังนี้ 
1. เล่าเร่ืองเก่ียวกับตนเอง เช่น สิ่งที่สนใจ กิจกรรมที่ชอบท านอกเวลาเรียนและผลการเรียน 
2. ประวัติส่วนตัวที่ต้องการแจ้งให้อาจารย์ทราบ เช่น มีปัญหาสุขภาพด้านใด หรือมีปัญหาในการเข้ากับคนอ่ืนหรือไม่ 
3. อาชีพของผู้ปกครอง และอาชีพที่อยากท าในอนาคต เหตุผลเพราะอะไร 
4. ท าไมอยากเรียนบัญชี และท าไมถึงเลือกสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี และได้เลือกสาขาวิชาอ่ืน
หรือไหม เพราะอะไร 
5. ความสามารถในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือมีแผนจะขอทุนการศึกษาหรือไม่ 
6. เคยท ากิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมหรือไม่ 
7. เคยได้รับรางวัลจากโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 
8. ขณะที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา มีการท างานกลุ่มกับเพื่อนๆหรือไม่ พบปัญหากับการท างานกลุ่มอย่างไร 
9. มีปัญหาในการใช้ชีวิตนอกบ้านหรือไม่ เพราะต้องมาเรียนและพักที่หอพักของวิทยาเขตกาญจนบุรี 
10. ผลการเรียนภาษาอังกฤษทีผ่่านมาเป็นอยา่งไร 
 

วัน - เวลา กิจกรรม รายละเอียด 
10 พ.ย. 65 
เวลา 09.30 น. 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก (ผ่านสัมภาษณ์)  ประกาศรายชื่อที่ Website 
https://tcas.mahidol.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร จ านวน 24 คน 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 66000148 นางสาว นิชนันท์ หมาดหวา 

2 66000169 นางสาว พราวฝัน สืบเมืองซ้าย 

3 66000546 นางสาว สิรินารถ หนูสง 

4 66000608 นางสาว พิชชาพร มีบุญ 

5 66000631 นางสาว ปริยา เหลืองมงคลกุล 

6 66001150 นางสาว เขมิกา อนุรัตน์พานิช 

7 66001191 นาย วศินสรรพ์ ปราศัย 

8 66001744 นาย กานต์ศักดิ์ สุรจิต 

9 66001917 นางสาว ณัฏฐกาล พลนาคู 

10 66003284 นางสาว สุทัตตา เวชสิทธิ ์

11 66003965 นางสาว พีรดา อังกุรสิริไพบูลย์ 

12 66004215 นาย ศุภณัฐ บุญรอดน้อย 

13 66004367 นางสาว ปาลิดา อิงคะสุระ 

14 66004665 นางสาว นลินภัสร์ จิรชัยาธนานนท์ 

15 66005476 นางสาว เพ็ญพิชญา เกิดนาค 

16 66005568 นางสาว พิรานันท์ นิจรัญ 

17 66005701 นางสาว ปัญญ์สินี เนาว์สุวรรณ 

18 66006127 นางสาว กมลชนก น้ าขาว 

19 66006560 นางสาว ธารทิพย์ พร้อมทวีสิทธิ์ 

20 66006760 นางสาว วริศรา แป้นปาน 

21 66007293 นาย ณรงค์ยศ ลิมาลัย 

22 66007486 นางสาว ณภัทร สิริกานติโสภณ 

23 66007716 นาย นพรัตน์ มูลจินดา 

24 66007828 นาย จักรพล เจียมตระกูล 
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