
รายละเอียดและก าหนดการวันสอบสัมภาษณ์ รอบท่ี 1 Portfolio  
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ก ำหนดเวลำสอบสัมภำษณ์วันที่ 16 มกรำคม 2563 เวลำ 08.00 – 16.00 น. ณ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

มหำวิทยำลัยมหิดล ตำมรำยละเอียด 

ตำรำงกิจกรรม ดังนี้ 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.00 – 09:00 น. 
ส ำหรับล ำดับที่ 1 - 14  

 
รำยงำนตัว 
รับบัตรคิว 
ช ำระเงิน  
 

ห้อง 305  ลงทะเบยีน 
ห้อง 307  รับรองผู้ปกครอง 
ชั้น 3 วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

12.30 น. เป็นต้นไป  
ส ำหรับล ำดับที่ 15 - 27 

09.00 – 12.00 น. 
(ล าดับที่ 1 - 14) 

สอบสัมภำษณ ์
ห้องประชุม 301 ชั้น 3  
วิทยำลัยศำสนศึกษำ  
มหำวิทยำลยัมหิดล 13:00 – 16.00 น. 

(ล าดับที่ 15 - 27) 
 

ล ำดับที่ในกำรเรียกสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 16 มกรำคม 2563 ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล  
1 63000086 นำงสำว สุมันตรำ เกษร ฆรำวำส 

2 63000194 นำงสำว ศศินิภำ มณีวงค ์ ฆรำวำส 

3 63000763 นำงสำว ณชัชำพร ระฆังทอง ฆรำวำส 

4 63000825 นำงสำว กนกพร แก้วประสิทธิ ์ ฆรำวำส 

5 63000902 นำงสำว วชิิตำ แซ่เลำ้ ฆรำวำส 

6 63000907 นำงสำว กัญญำรัตน์ แจสมทุร ฆรำวำส 

7 63000963 นำงสำว สุวิชำ ภิรมย์เมือง ฆรำวำส 

8 63001489 นำย ชนำธิป วชิัยเจิดจันทร์ ฆรำวำส 

9 63001934 นำงสำว อมรรัตน์ ศรรำช ฆรำวำส 

10 63002289 นำงสำว ญำณิศำ ศักดำสุคนธ์ ฆรำวำส 

11 63003034 นำย รัตนสิน ธนีสัตย ์ ฆรำวำส 

12 63003184 นำงสำว ฐิตนิำฏ เอกษมำนนท์ ฆรำวำส 

13 63004030 นำงสำว นภัสมนต์ ศรีนครำ ฆรำวำส 

14 63004182 นำงสำว ขวัญพร พิศุทธำนนัท์ ฆรำวำส 



15 63004571 นำงสำว ปิวิชญำ สัจนวกุล ฆรำวำส 

16 63005130 นำงสำว ณชิำกร โกมลมณี ฆรำวำส 

17 63006238 นำงสำว ปวีพร เอ่ียมคุ้ม ฆรำวำส 

18 63006611 นำงสำว ธมลวรรณ ดวงมณ ี ฆรำวำส 

19 63006612 นำงสำว อภิญญำ ขนัติไพศำลสกุล ฆรำวำส 

20 63006722 นำงสำว ศุภิสรำ สุวรรณเกิด ฆรำวำส 

21 63000327 นำย กฤษฎำพงษ์ มณีแก้ว สำมเณร/พระ 

22 63000668 นำย ชินวัตร สนิสัจธรรม สำมเณร/พระ 

23 63001170 นำย อนุรักษ์ บตุรอินทร์ สำมเณร/พระ 

24 63003032 นำย พนัศักดิ์ คงน้อย สำมเณร/พระ 

25 63003910 นำย กิตติพชัญ์ อุ่นปงิ สำมเณร/พระ 

26 63004306 นำย สหฤทธิ์ สุวรรณพรรณช ู สำมเณร/พระ 

27 63007450 นำย สจุิณณ์ ธนำพฤกษ์ สำมเณร/พระ 

 
- ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก (ผู้ผ่ำนสัมภำษณ์)       วันที่ 30 มกรำคม 2563 
- ยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. โดยเลือกจำกสำขำวิชำที่

ผ่ำนกำรคัดเลือกเพียง 1 สำขำ (เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด 3 ครั้ง)     
ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำ จะขอสิทธิ์
เข้ำศึกษำภำยหลังไม่ได้ 

      วันที่ 30 – 31 มกรำคม 2563 

- สละสิทธิ์เข้ำสึกษำในระบบ        วันที่ 1 – 2 กุมภำพันธ์ 2563 
- ประกำศรำยชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในรอบที่ 1        วันที่  4 กุมภำพันธ์ 2563 
- ประกำศรหัสประจ ำตัวนักศึกษำ และก ำหนดกำรอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียน ดูเพ่ิมเติมที ่ 
https://www.student.mahidol.ac.th/newstudent 

 

 
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  02 8002633    




