ประกาศคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ผูผ านการคัดเลือกระบบ TCAS รอบที่ 2 ปการศึกษา 2564
_____________________________________________________________
ตามที่คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สอบ
สัม ภาษณ ในการสอบคัดเลือกบุ คคลเขาศึกษาหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาเทคนิคการแพทย และ
สาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นแลว
โดยเรียงตามรหัสประจําตัวผูสมัครสอบมีรายชื่อดังตอไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
เลขประจําตัวผูสมัคร
64008164
64008644
64009018
64009113
64009190
64009260
64009868
64010019
64010671
64010708
64011011
64011337
64011412
64011832
64012369

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวณัชชา
นางสาวญาณิดา
นายธนกฤต
นางสาวภัทรจาริน
นางสาวปวัณพร
นายนิธิศ
นายวัชรพล
นางสาวภัชรา
นางสาวอภิญญา
นายกอบชัย
นางสาวธารน้ําทิพย
นางสาวอัจฉริยา
นางสาววรกมล
นางสาวณภัทร
นางสาวปาณิศา
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แสงทรัพย
วงศภักดี
อินถาตะ
ฉลอง
นิคุณรัมย
เจริญวิทยวรกุล
คงชน
นาสินสรอย
ปฐมพรวิวัฒน
ดนตรี
จันทรสุวรรณ
สอนโพนงาม
อัศวุตมางกุร
ศิริใจธรรม
ชนะภักดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (ตอ)
เลขประจําตัวผูสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
64012678
นางสาวมาเรียม
มูนะ
64013435
นางสาวบัณณิกา
ตรงตอการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
เลขประจําตัวผูสมัคร
64008161
64008479
64009088
64010231
64010664
64010898
64012007
64012596
64012714

ชื่อ - นามสกุล
นายณัฐพล
นายณัฐพัชร
นายธีรยุทธ
นายศุภวิชญ
นางสาวกฤษญารัตน
นางสาวศราริณญา
นางสาวรุจรดา
นางสาวธัญสุดา
นายธนัช

เผือกทอง
สรอยสุวรรณ
คูณชัยวิฑิต
มาลามาศ
อินทรคํา
ยี่สุนเกตุ
บัวมาก
ประเสริฐวิทยา
อภิปจนากร

ผู มี สิ ท ธิ์ ต าม ร าย ชื่ อ เข ารั บ ส อ บ สั ม ภ าษ ณ ต อ งดํ าเนิ น ก าร ติ ด ต อ ม าท าง E-mail:
mtmu.edu2020@gmail.com โดยระบุ เรื่อง “ยืน ยัน การเขาสอบสัม ภาษณ ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา
สาขา....(ระบุ ส าขาผู ส มั ค ร)...” ภายในวั น อั ง คารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. และให ดํ า เนิ น การตาม
รายละเอียดหากไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมครบทุกขั้นตอนจะถือวาสละสิทธิ์
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ (วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
1. การสัมภาษณ: สัมภาษณออนไลนผาน Zoom Meeting
2. การตรวจรางกาย: คณะจัดใหมีการตรวจรางกายตอนเปดเทอมตามความเหมาะสม
3. ชวงเวลาในการสัมภาษณ: เริ่มสัมภาษณตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยทางเจาหนาที่จะนัด
หมายชวงเวลาในการสัมภาษณผูสมัครและแจงรายละเอียดผาน E-mail กอนวันสัมภาษณ
4. การตรวจภาวะตาบอดสี : เฉพาะผูสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
คณะฯ มี ก ารตรวจให กั บ ผู ส มั ค รโดยผ านระบบ Zoom Meeting ในวั น พุ ธ ที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. คุณสมบัติเฉพาะของภาวะตาบอดสีตามเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคือ ตองไมมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเปนอุปสรรคตอการศึกษาโดย
ผานการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวา
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หรือเทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรงตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราช
วิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ผูที่ผานการคัดเลือกดังรายชื่อตามประกาศนี้ และใชสิทธิ์เขาศึกษา เมื่อเปดภาคการศึกษาทาง
คณะเทคนิคการแพทยจะมีการตรวจรางกายใหกับผูเขาศึกษาทุกคนในเวลาที่เหมาะสม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล

จินตนา ราง/พิมพ 1 พ.ค. 64
..........................ทาน
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