
 

 
 

   
ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

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

 
 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (รอบที่ 1/1) ปีการศึกษา 2566 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ 
 
 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ 
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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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

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 มหาวทิยาลัยมหิดล  

สแกน QR-Code ผา่นแอพพลิเคชั่นของ
ธนาคาร (Mobile Banking) ดังนี้ 

 
 

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

 

เข้าระบบยืนยันสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ และส่งผล
การตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)/ หลักฐานการ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 200 บาท  

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 
 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Video Call แอพพลิเคชั่น 
LINE ในวันเสาร ์ที่ 5 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่ม LINE 
รอบที่ 1/1 TCAS66 วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวทิยาลัยมหิดล 

10 พ.ย. 65 
เวลา 09.30 น. 

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

 

https://ka.mahidol.ac.th/
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

 
เรียงตามเลขประจ าตัวผู้สมัคร จ านวน 20 คน 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 66000728 นางสาว มัทนีย์ ยาใจ 

2 66000917 นางสาว ฉัตรพิรุณ จันบง 

3 66000968 นางสาว คณิตา ทรงรอด 

4 66001115 นางสาว จิราภา ศรีสะอาด 

5 66001392 นางสาว ชญานิษฐ์ จินางศุกะ 

6 66001487 นางสาว กุศลิน ธีรพงศ์ชูโชค 

7 66001814 นางสาว เจนนภา ศรีจันทร์แก้ว 

8 66002751 นางสาว พนิตตา ศาลาแก้ว 

9 66003202 นางสาว ภัทรพร ลาบ้านเพ่ิม 

10 66003434 นางสาว จุฑารัตน์ โพธิ์นาฝาย 

11 66004184 นางสาว กรวรรณ นาวิก 

12 66004272 นางสาว ชญธร จันทวงษ์ 

13 66004510 นางสาว ปัฐริภัคร์ รักษ์ธรรมกิจ 

14 66005019 นางสาว เบญญาภา เทพเสนา 

15 66005303 นาย สุภชัย พิชัยวัฒนพร 

16 66005624 นางสาว กุลภัสสร์ แสงทรัพย์ทวี 

17 66005796 นางสาว ณภัทร วัลยะเสวี 

18 66005916 นางสาว นภัสวรรณ โทธนะ 

19 66005918 นางสาว ธัญวรัตน์ พุ่มไพรจิตร 

20 66007776 นางสาว ภิญญดา พัฒนประดิษฐ์ 
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