
 

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ครั้งที ่4 ประจ าปีการศึกษา 2564 – 2565 

……………………….. 
      

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

นิเทศศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 

2564 – 2565 จ านวน 17 สาขาวิชา โดยมีรายละเอียด วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้   
 

1.   หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก มีจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้  

1)   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

- สาขาวิชาการเงิน 

- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  

- สาขาวิชาการตลาด  

     2)  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

- สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 

3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย   

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

- สาขาวิชาเคมี 

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

- สาขาวิชาฟิสิกส์  

4)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก  

- สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา  

5)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  

6)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย  

- สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 

 7)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 

 - สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 8)  หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
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2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1)  ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคการศึกษา

สุดท้าย หรือเทียบเท่า ตามเงื่อนไขดังนี้ 

1.1  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามระบบ  

 โรงเรียนไทย หรือ 

1.2  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามระบบ   

 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ 

1.3  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  

2)  ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือ โรคส าคัญ 

ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3)  ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงและรับรองต่อมหาวิทยาลัยฯ ว่าจะ

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ,,,,,และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด 

4)  ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติ 

ไม่เหมาะสม หรือกระท าความผิดต่าง ๆ ที่ร้ายแรง 

5)  ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ  เนื่องจากกระท าผิด  หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

6)  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และมีหลักฐานแสดงตามที่

ทางราชการออกให้ 

7) ผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลหรือเคยเป็น

นักเรียนศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์สามารถสมัครสอบได้ โดยต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ

เนื่องจากกระท าผิดวินัยร้ายแรง ทั้งนี ้วิทยาลัยฯ จะพิจารณาคะแนนสอบเข้า เหตุผล ผลการเรียน และประวัติ

การศึกษาเดิม 

8)  ผู้สมัครที่ยื่นผล GED  

 8.1 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 จะต้องมีคะแนนขั้นต่ าในแต่ละ 

วิชา 145 คะแนน และได้คะแนนรวมขั้นต่ า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 8.2 ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จะต้องมีคะแนนขั้นต่ าในแต่ละ 

วิชา 145 คะแนน และได้คะแนนรวมข้ันต่ า 660 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนก่อนสอบ GED 

9)  ผู้สมัครที่ยื่นผล GCE (Private Candidate) จะต้องมีประกาศนียบัตร GCE ‘AS’  

Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต ่ำกว่ำ 3 วิชำ ไม่ซ้ ากัน เกรดในแต่ละวิชำไม่ต ่ำกว่ำ C และมีใบแสดงผล

การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ไมน่้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  
    

3.  ขั้นตอนการสมัคร  

1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครทาง website (https://admission.muic.io/#/login) 

ได้ตั้งแต่วันอังคารที ่11 มกราคม 2565 – วันอังคารที ่25 มกราคม 2565   

2) สแกนเอกสารการสมัคร และอัพโหลดเอกสารที่หน้า website  
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(https://admission.muic.io/#/login) ได้ตั้งแต่วันอังคารที ่11 มกราคม 2565 – วันอังคารที ่25 มกราคม 

2565      

 3)  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบสถานะการสมัครของตนทาง Website  

(https://admission.muic.io/#/login) เมื่อส่งเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือส่งเอกสารไม่ครบ  จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และ

วิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

4.  หลักฐานประกอบการสมัคร  

1)  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน   

2)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้ว) 

(1) ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียน กรณีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ 

หรือประกาศนียบัตรของประเทศนั้น ๆ กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

3) จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีก าลังศึกษาอยู่) 

4) รูปถ่าย 1 นิ้วจ านวน 1 รูป สวมชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต) 

5) ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL(IBT) หรือ IELTS หรือ PTE หรือ Duolingo 

English Test ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ป ี(ถ้ามี) โดยต้องมีผลคะแนนดังนี้  

TOEFL IELTS PTE Duolingo English Test 

Overall 69 Overall 6.0 Overall 50 Overall 100 

TOEFL สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.ets.org – Code C186 

IELTS ติดต่อศูนย์สอบ British Council หรือ IDP 

PTE สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ท่ี www.pearsonpte.com/sendingyourscore 

Duolingo English Test สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่https://englishtest.duolingo.com/applicants 

6) ผลสอบฉบับจริง ACT(Math score) หรือ New SAT(Math score) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 

2 ป ี(ถ้ามี) โดยต้องมีผลคะแนนดังนี้  

สาขาวิชา SAT ACT 

1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

3.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ 

5.สาขาวิชาผู้ประกอบการด้าน

ธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 

6.สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 

600 

600 

600 

600 

500 

 

500 

25 

25 

25 

25 

18 

 

18 

SAT สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ท่ี www.collegeboard.org – Code 7208 

ACT สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.act.org – Code 7958 
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***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความ 

สัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT(Math score) และ New SAT(Math 

score)  

7) ส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ) 

8) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

9) ค่าสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 หากเอกสารหรือ

หลักฐานไม่ครบถ้วน วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการรับสมัคร  

 อนึ่ง กรณีพบว่าเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม หรือ

ถูกปลอมแปลง หรือมีข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครหรืออาจถูกตัดสิทธิ์การสมัครในอนาคต 

และรวมถึงจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบ  
 

5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร    1,000 บาท 

2) ค่าทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ITP TOEFL  1,200 บาท 

3) ค่าทดสอบวิชาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ  500 บาท 

4) ค่าทดสอบวิชาคณิตศาสตร์    500 บาท 
 

6.  รายวิชาสอบ  

1) รายวิชาที่สอบ TOEFL (ITP), Writing และคณิตศาสตร์* 

2) ผู้สมัครที่ยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo  

English Test) และคณิตศาสตร์ (ACT, New SAT) ฉบับจริง ไม่สามารถขอเอกสารคืน หากผู้สมัครผ่านการ

สอบคัดเลือกและลงทะเบียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ  หรือศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและ

คณิตศาสตร์ 

3) ผู้สมัครสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและ 

ภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องเขา้สอบวิชาคณิตศาสตร์  

หมายเหตุ  

*1. อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขดังต่อไปนี้ในวิชาคณิตศาสตร์  

 - Most graphing calculators 

 - All scientific calculators 

 - All four-function calculators 

2. ผลการสอบจะตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและ

ค าตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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7.  ก าหนดการสอบข้อเขียน  

วันสอบ วิชาสอบ 

วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 

และ 

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 

ITP TOEFL 

Writing 

คณิตศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และ

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก) 
 

8.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเลขที่นั่ง 

สอบ ในวันศุกร์ที ่4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ https://admission.muic.io/#/login 
 

9.  กฎระเบียบการเข้าสอบ 

1)  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาแสดงในวัน

สอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบ  

2) แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือนักศึกษา  

3) หากมาสายเกิน 15 นาท ีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

4)  ไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข้าห้องสอบ หากโทรศัพท์ 

มือถือของผู้ใดดังขึ้นระหว่างการสอบ จะถือว่าสอบไม่ผ่านทันที  

5)  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ า หรือออกนอกห้องสอบระหว่างท าการสอบ 

6)  ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนด

เท่านั้นและแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ  

7)  ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวตามวัน และเวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนด

เท่านั้นและแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ 

หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด หาก

พบว่าผู้เข้าสอบกระท าการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาการสอบหรือกระดาษ 

ค าตอบของผู้สอบนั้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 
 

10.  เกณฑ์การคัดเลือก 

ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียนตามรายวิชาที่วิทยาลัยฯ ก าหนด ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  

(Writing) และผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และค า

ตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้สอบผ่านข้อเขียนจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

1)  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ คือ ผู้สมัคร

สอบที่มีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ ก าหนด  

2)  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ 

(PC) คือ ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ
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วิทยาลัยนานาชาติ แต่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาที่ศูนย์เตรียมความพร้อม

ภาษาและคณิตศาสตร์ 
 

11.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ประกาศผลสอบข้อเขียน 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทั้ง 2  

กลุ่ม ในวันศุกร์ที ่4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่เว็บไซต์ https://admission.muic.io/#/login 
 

12.  การสอบสัมภาษณ์ 

1) ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ ก าหนดสอบสัมภาษณ์ 

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที ่10 มีนาคม 2565 – วันอังคารที ่15 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล  

                               2) ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ ก าหนดสอบ

สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

                         หมายเหตุ 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนดจะถือ

ว่าสละสิทธิ์  

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ หากคะแนน

สอบสัมภาษณ์แสดงว่าผู้สมัครมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ  

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเข้าศึกษาท่ีศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ 
 

13.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 

1)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติในวันพุธที่ 23 

มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่เว็บไซต ์https://admission.muic.io/#/login 

2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ในวัน

อังคารที ่15 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่เว็บไซต ์https://admission.muic.io/#/login 

หมายเหตุ: หากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด จะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ  
 

14. เกณฑ์การรับเข้าศึกษา         

 ก.  การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะลงทะเบียนเรียนได้ก็ต่อเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่าเรียบร้อยแล้ว 

2.  ผู้ที่อยู่ระหว่างรอวุฒิการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่จะไม่สามารถเข้าศึกษาในภาค 

การศึกษานั้นได้ และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Admission Fee) จ านวน 10,000 บาท ภายในวันที่

ก าหนด และต้องส่งวุฒิการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หากเกินกว่าที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

และไม่ประสงค์จะเข้าเรียนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่าแล้ว  
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ต้องเข้าศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกของชั้น

ปีที ่1 

ข. การเข้าศึกษาศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ 

1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

สามารถลงทะเบียนเรียนที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์  

2. หากผู้ ที่ ได้ รับการคั ด เลื อกก าลั งศึ กษ าอยู่ และไม่ สามารถเข้ าศึ กษาใน 

ภาคการศึกษานั้นได้  สามารถลงทะเบียนเพ่ือรักษาสิทธิ์  (PC Postponing registration) โดยต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมจ านวน 10,000 บาท ภายในวันที่ก าหนด และต้องกลับมาศึกษาที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษา

และคณิตศาสตร์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากเกินกว่าที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  

หมายเหตุ ทางวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Admission 

Fee) จ านวน 10,000 บาท ในทุกกรณ ี 
 

15. การติดต่อสอบถาม  

ก.  กรณีการรับสมัครและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ สามารถ 

ติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หน่วยรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 หมายเลขโทรศัพท์ 02-7005000 ต่อ 4344 - 4347 

Email: icdad@mahidol.ac.th เว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th  

ข.  กรณีเข้าศึกษา ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ สามารถติดต่อขอ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170  หมายเลขโทรศัพท์ 02-7005000  ต่อ 3902  –  

3905  Email: icpc@mahidol.ac.th  

 

 

 

งานรับสมัครและทะเบียนนักศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหิดล 

ธันวาคม 2564 

 


