
 
 
 
 
 

ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้า

ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 
ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

1. รายช่ือกลุ่มตัวจริง 
 

ลำดับที่        ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาววิภาว ี จิตรนอก  
2 นางสาวปานรพี สุพีรพงศ ์ 
3 นางสาวศิริกานต์  ยศวิชัย  
4 นางสาวณัชชา  บัณฑิต 
5 นางสาวกนกวรรณ  โยริพันธ์  
6 นางสาวฐิติวรดา  สัจธรรม  
7 นางสาวนิลมณี  สังวรณ์  
8 นางสาวอริสรา  ไชโยธา  
9 นางสาวเบญจมาภรณ์  คิดการ  
10 นางสาวธมนวรรณ  สิทธิศร  
11 นางสาวปัทวรรณ  ล้วนโสม  
12 นางสาวกนกเนตร  ศรีบุรินทร์  
13 นางสาวเยาวลักษณ์  ธรรมวงศ์การ  
14 นางสาวธัญวรัตน์  พิสุทธิ์เจริญ  
15 นางสาวฐิตินันท์  ปรือปรัง  
16 นางสาวกัญญาพัชร  ศรีหาราช  
17 นางสาวอรปรียา  ผลาฤทธิ์  
18 นางสาวสุชานันท์  สาโท 
19 นางสาวจินดามณี  ผังกิ่ง  
20 นางสาวจิราภรณ์  ชีพไธสง  
     



 

2. รายช่ือกลุ่มผู้สำรอง 
 

ลำดับท่ี      ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาวสุทินา หาฤทธิ์ 
2 นายไกรศร โตสะสุตร์ 
3 นางสาวปณิตา สีแสด 
4 นางสาวดุจมาตา บริบูรณ์ 
5 นางสาวบุญสิตา โทวิชา 
6 นางสาวขัตติยา เพชรสังข์ 
7 นางสาวหฤทัย ชัยบุตร 
8 นางสาววรางคณา วิริยะธรรมไพศาล 
9 นางสาวสุณิชา สิงหวัฒนานุรักษ์ 
10 นางสาวกัลยพร อบเชย 
11 นางสาวปีย์รดา ประสาร 
12 นางสาวอรวิมญชุ์ เหี้ยมจ่าง 
13 นายธนาคิม คณาดี 
14 นางสาวนริศรา มะติยา 
       

ลำดับท่ี  ชื่อ นามสกุล 
21 นางสาวปิ่นปรัชญ์  มณีเขียว  
22 นางสาวปพิชญา  ศรีทน  
23  นางสาวณฐวรรณ  บับพาน  
24 นางสาวธัญชนก  จังพล  
25 นายภัทรวุฒิ  งามปัญญา  
26 นายณัฐนันท์  ชัยสิทธิ ์
27 นางสาวฐานิดา  วิมล  
28 นางสาวศศิกาญจน์  สนิทเหลือ  
29 นางสาวเบญจพร  เจริญจิต  
30 นางสาวมันฑะนา  ด้วงแตง  
31 นางสาวอรวรรณ  มนุษย์จันทร์  
32 นางสาวณิกัญจน์ปภา  นิคมประศาสน์  
33 นางสาวชมภูนุท  ประเสริฐกุล  
34 นายเจษฎา  จันทโฆษ  
35 นางสาวภาวินี  จันทร์ทศ  
36 นางสาวนริศรา  แต้มทอง  
37 นางสาวพัณณ์ชิตา  เริงรักษ ์ 
38 นางสาวญาดาคุณัช  ฟักอินทร์  
39 นางสาวกัญญาวีร์  พันธ์สำเนียง  

 



ลำดับท่ี  ชื่อ นามสกุล 
15 นางสาวเวธกา บุญหนู 
16 นางสาวเบญจรัตน์ สุวรรณกิ่ง 
17 นายอดินันท์ ชูเขียว 
18 นางสาวธนกาญจน์ บุญมณี 
19 นางสาวเกศสุดา สุนันท์ 
20 นางสาวกตวรรณ ท่าหิน 
21 นางสาวกุลจิรา สร้อยทอง 
22 นางสาววีรยา พวงพันธ์ 
23 นางสาวนิสิรินทร์ สนุกพันธ์ 

 
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามรายชื่อข้างต้น ดำเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

หากไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่ครบทุกขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
จงึประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายแพทย์สุรพร ลอยหา) 
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ระบบ TCAS รอบที ่2 โควตา (Quota) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ลำดับที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี 
1 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ (ตัวจริง) MU-TCAS  

ที ่http://tcas.mahidol.ac.th 
พ. 4 พ.ค. 65 
(09.00-16.00) 

2 ผู้สำรองยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 
ที ่http://tcas.mahidol.ac.th 

พฤ.5 พ.ค. 65 
(09.00-12.00) 

3 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ในระบบ TCAS ที่ www.mytcas.com 
โดยเลือกจากสาขาท่ีผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปลี่ยนแปลงแก้ ได้
ทั้งหมด 3 ครั้ง) ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้า ศึกษา 
จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ 

จ.9 - พ.10 พ.ค. 65 
 

4 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ใน รอบ
ที่ 1 หรือรอบที่ 2 ที่ ww.mytcas.com 

พ. 11 พ.ค. 65 

5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 ที่ 
http://tcas.mahidol.ac.th และ www.mytcas.com 

ศ. 13 พ.ค. 65 

6 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกำหนดการอื่น ๆ เกี่ยวกับการ 
ลงทะเบียนเรียนดูเพ่ิมเติมที่http://smartedu.mahidol.ac.th 

พ. 18 พ.ค. 65 

7 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จ. 8 ส.ค. 65 
 

*** หมายเหตุ *** หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
งานการศึกษา โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวขนิษฐา สามิตร์ โทร. 09 4553 8236 หรือ 02 849 6556  
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