
ขอให้ผู้มีสิทธ์ิตามรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยด าเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ครบทุกขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิ ์

ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ. 2565 

(นายแพทย์สุรพร ลอยหา) 
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

ประกาศโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ TCAS รอบท่ี 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศกึษา 2565 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการ

สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตอ านาจเจริญ ตามระบบ TCAS รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ านวน 15 คน ดังรายชื่อต่อไปนี ้
โครงการรับนักศึกษาแบบ Portfolio- 
1. นายราเมธ กลิ่นบุญฟุ้ง
2. นางสาวนฤภร ภักดีกจิ
3. นางสาวพรอานนท์ พรวญหาญ
4. นางสาวพรนภา พรวญหาญ
5. นายกานต์พิทักษ์ มติมหาราษฎร์
6. นางสาวอัญญ์วดี ช่ืนชูจิตร์
7. นางสาวณภาภัช ฤกษ์สรรทดั
8. นางสาวภานุมาศ สนองเดช
9. นางสาวมาลียา กรเนอร์
10. นางสาวศิริวรรณ แซ่ไหล
11. นางสาวศศิวิมล อ่วมประไพ
12. นางสาวปาริชาต ิบุปผาชาติ
13. นางสาวอริสรา ไชโยธา
14. นางสาวนวพรพรรณ์ สายค าวงษ์
15. นายซอลีฮีน ดือราแม
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บันทึกแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาณ์ 
ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการจดัการสงัคมและสิง่แวดล้อม 
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

--------------------------------------------------- 
 วัน เวลา สอบสัมภาษณ์  

 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 
 รูปแบบการสัมภาษณ์ 

 ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) โดยแบ่งห้องสัมภาษณ์ออกเปน็ 2 กลุ่มไลน ์
 การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ 

 บัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวตน 
 เตรียมและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้อง เครือข่ายสญัญาณอินเตอร์เน็ต ไมโครโฟน 

หูฟัง ฯ  
 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา  
 ผู้สมคัรจะถูกเชิญเข้ากลุ่มไลน์ (Line Group) แตล่ะห้องสมัภาษณ์กอ่นวันสัมภาษณ์  

 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
 ในวันสัมภาษณ์เมื่อถึงเวลารายงานตัว ให้ผู้สมคัรรายงานตัวโดยแจ้งช่ือ-สกุลจริงในกลุ่มไลน์ และเมื่อเริ่มสมัภาษณ์

คณะกรรมการจะโทรวิดโิอ แล้วแจ้งให้ผู้สมัครกดเขา้ร่วม (Join) แบบเปิดกล้อง ทีละคนตามล าดบัในประกาศ และ
เมื่อผูส้มัครแต่ละคนสมัภาษณ์เสรจ็สิ้นให้กด “ออก” จากการโทรวดิโิอ ส่วนผูส้มัครท่านอื่นๆ ให้รอเรยีกเข้า
สัมภาษณ์จากข้อความแชทในกลุ่มไลนห์้องสัมภาษณ์นั้น ๆ แล้วค่อยกดเข้าร่วมแบบเปดิกล้อง  

 ล าดับและช่วงเวลาการเรยีกสมัภาษณ์อาจมีการเปลีย่นแปลง ขอความกรณุาให้ผูส้มัครติดตามข้อความและอยู่ใน
กลุ่มไลน์ตลอดระหว่างการสัมภาษณ ์
 

เวลา (น.) กลุ่มไลน์ห้องสัมภาษณ์ที่ 1  กลุ่มไลน์ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 

09.00-09.25 ผู้สมคัรรายงานตัวโดยแจ้ง ช่ือ-นามสกลุจริง ในไลน์กลุ่ม ผู้สมคัรรายงานตัวโดยแจ้ง ช่ือ-นามสกลุจริง ในไลน์กลุ่ม 
09.25-09.30 แนะน ารูปแบบการเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ และเริม่

สัมภาษณ์ห้องที่ 1 ตามล าดับ 
แนะน ารูปแบบการเข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ และเริม่
สัมภาษณ์ห้องที่ 2 ตามล าดับ 

09.30-10.10 1. นายราเมธ กลิ่นบุญฟุ้ง 1. นางสาวภานุมาศ สนองเดช 
10.10-10.50 2. นายซอลีฮีน ดือราแม 2. นางสาวพรอานนท์ พรวญหาญ 
10.50-11.30 3. นายกานต์พิทักษ์ มติมหาราษฎร์ 3. นางสาวพรนภา พรวญหาญ 
11.30-12.10 4. นางสาวอัญญ์วดี ช่ืนชูจิตร ์ 4. นางสาวปาริชาติ บุปผาชาต ิ
12.10-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-13.55 5. นางสาวอริสรา ไชโยธา 5. นางสาวนวพรพรรณ์ สายค าวงษ์ 
13.55-14.35 6. นางสาวศิริวรรณ แซไ่หล 6. นางสาวนฤภร ภักดีกจิ 
14.35-15.15 7. นางสาวศศิวิมล อ่วมประไพ 7. นางสาวณภาภัช ฤกษ์สรรทดั 
15.15-16.00 8. นางสาวมาลียา กรเนอร ์  

 

 ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตาม QR CODE นี้ 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม อาจารย์เจตพล แสงกล้า โทร. 092-5535625 
 


