
 
 
 
 
 

ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคล

เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ระบบ TCAS รอบที่ 2 
โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

1. รายช่ือกลุ่มตัวจริง 
 

ลำดับที ่       ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาวพิมพ์สุดา พิมพ์ทอง  
2 นางสาวรินรดา  ทรัพย์คูณ  
3 นางสาวสุฐาสิณี  ด้อมสุธรรม  
4 นางสาวสุชัญญา  พวงพุฒ  
5  นางสาวนภัสสร  มุ่งเขตกลาง  
6 นางสาวรัชฎาภรณ์  แขสว่าง  
7  นายชัชพิสิฐ  ทาคำห่อ 
8 นางสาวพัชรพร  นามศร ี 
9 นางสาววรรณวิภา  ผิวอร่าม  
10 นางสาวศิริญญา  ชินวงค์  
11 นางสาวกมลรัตน์  รักษาบุญ  
12 นางสาวพิชชาภรณ์  อาชีวปาริสุทธิ  
13 นายพงษ์วรินทร์  แก้วสง่า  
14 นางสาวฐิติมา  สุดซื่อ  
15 นางสาวนวพร  สีหารี  
16 นางสาวน้ำเพชร  อัศวมินทร์  
17 นางสาววรินยุพา  โพธิ์ศรี  
18 นางสาวนภารัตน์  ปุรัมภะ 
19 นายนรากร  ใยแดง  
20 นางสาวณิษรา  วินทะชัย  
       



ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล 
21 นางสาวชุติกาญจน์  พรมมาโฮม  
22 นางสาวศศิธร  บุตรอินทร์  
23 นางสาวเจตนิพิฐ  พิมพ์เพ็ง 
24  นางสาวปทิตตา  เชิงหอม  
25 นางสาวปุณญนุช  ตรีโคตร  
26 นางสาวศรัณยา  โพธิขำ  
27 นางสาวเบญจวรรณ  ฝ่ายศูนย์  
28 นายอาตัน  มะสลอง 
29 นายบุญวัฒน์  มิ่งละกุล  
30  นางสาวเหมือนฝัน  ประดิษฐ์  
31 นางสาวกัญญาพร  จันทนาเวช  
32 นางสาวภัททิยา  หนูชูสุข  
33 นายธนทรัพย์  ปานนาค 
34  นางสาวซัยน๊ะห์  ยานยา 
35  นางสาวณัฐพร  ผุยหันธาตุ  
36 นางสาวรัชนก  ผิวขาว  
37 นางสาวณัฐณิชา  ทองกลาง  
38 นางสาวธิติพร  ชาเครือ  
39  นางสาวณัฐธิดา  เกษตรศิลป์  
40 นางสาวนวมน  นามพิมพ์  
41 นางสาวจุฬาลักษณ์  สมเสนตระกูล  
42 นายกฤติน  อริยะเดช  
43  นางสาวกนกพร  ม่วงพิมาย  
44 นางสาวภัสรารินทร์  ชัยจุมพล  
45 นางสาวกรรณิการ์  บุญย้อย  
46 นางสาวสโรชา  ซุ่นสั้น 
47 นางสาวศศิธร  ทับทิมเมือง  
48 นางสาวทิพากร   โสคำภา 

49 นางสาวเบญญาภา   วิเศษชาติ  
 

2. รายช่ือกลุ่มผู้สำรอง 
 

ลำดับที ่ ชื่อ นามสกุล 
1 นางสาวนูรยาวารี ปูเต๊ะ 
2 นางสาวสุกัญญา แก้วกัลยา 
3 นางสาวจุฑาริณ ี กองรอด 
4 นางสาวศรัณยา นิตุทอน 
5 นางสาวอัซซียะฮ์ โจทย์สัน 



ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล 
6 นางสาววริศรา โพธิ์ศรีเเก้ว 
7 นางสาวปิณิดา นราวงษ์ 
8 นางสาวพุธิตา ภูมิสถิตย์ 
9 นางสาวลัดดาวัลย์ ใจดี 
10 นายพิสิฐ เวียงพล 
11 นางสาวสุรารักษ์ หอมเทียม 
12 นายกฤตณัฐ เทียมพูล 
13 นางสาวศศิประภา สุฐาสิณี 

 
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามรายชื่อข้างต้น ดำเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

หากไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่ครบทุกขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายแพทย์สุรพร ลอยหา) 
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

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 *** หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
งานการศึกษา โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวขนิษฐา สามิตร์ โทร. 09 4553 8236 หรือ 02 849 6556  
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