
                                                                                                    

 
 
 

การคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ป�การศึกษา 2557 
 

การคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรีในป การศึกษา 2557 มี 5 ระบบ ได�แก& 
1.  ระบบมหิดลรับตรง ดําเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัย ส&วนการสอบ 7 วิชาสามัญ ให�สมัครและสอบกับ สทศ. 
2.  ระบบมหิดลเพ่ือชาวชนบท ดําเนินการรับสมัคร จัดสอบข�อเขียนและอื่นๆ โดยมหาวิทยาลัย  
3.  กลุ&มสถาบันแพทยศาสตร*แห&งประเทศไทย (กสพท) ดําเนินรับสมัครและจัดสอบข�อเขียนวิชาเฉพาะในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร            
    ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยต�องสมัครและสอบ 7 วิชาสามัญกับ สทศ. 
4.  ระบบกลาง (Admissions) ดําเนินการคัดเลือกโดยสมาคมอธิการบดีแห&งประเทศไทย (สอท.) ซ่ึงใช�ผลคะแนน ONET GAT PAT ท่ีจัดสอบโดย สทศ. 
5.  ระบบรับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยคณะ/วิทยาลัย 

 
1. ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) 

ระบบมหิดลรับตรง เปBดรับสมัครผู�ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีกําหนด ดังน้ี 
1.  โครงการวิทยาเขต รับนักเรียนท่ีศึกษาช้ัน ม. 4 - 6 ของโรงเรียนท่ีอยู&ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดใกล�เคียงกับท่ีต้ังของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล           

ซ่ึงแบ&งเปGน 4 กลุ&ม ดังนี้  1) กลุ&มกาญจนบุรี ได�แก& จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (ยกเว�นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณI)  2) กลุ&มนครสวรรค* ได�แก& 
จังหวัดนครสวรรคI อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณI   3) กลุ&มอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร�อยเอ็ด  4) โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ* จังหวัดนครปฐม 

2.  โครงการพ้ืนท่ี  รับนักเรียนท่ีศึกษาช้ัน ม.4 – 6 ของโรงเรียนท่ีอยู&ในพ้ืนท่ีท่ีบางคณะกําหนด 
3.  โครงการพิเศษ รับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาช้ัน ม.6 โดยเปGนโครงการพิเศษของบางหลักสูตรท่ีต�องมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีโครงการกําหนด 
4.  โครงการโอลิมป?กวิชาการ รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.6 ซ่ึงมีความสามารถพิเศษทางด�านวิชาการที่เปGนเลิศจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยผู�สมัครไม&ต�องสอบข�อเขียน 
5.  โครงการส&งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ เปGนโครงการท่ีส&งเสริมและขยายโอกาสให�แก&นักเรียนท่ีกําลังศึกษาช้ัน ม.6 จากโรงเรียนท่ัวประเทศท่ีมีความมุ&งม่ันและ

สนใจท่ีจะเข�าศึกษาในคณะ/วิทยาลัยท่ีเลือกสมัครอย&างแท�จริง ท้ังน้ีจะต�องมีศักยภาพในสาขาน้ันเพ่ือจะได�รับการพัฒนาได�อย&างเต็มท่ี 
 

กําหนดการสมัครคัดเลือก 
  

วัน  เดือน  ป� กิจกรรมการสมัครคัดเลือก 
1 – 27 ต.ค. 56 สมัครสอบ GAT และ PAT ครั้งท่ี 1/2557 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห&งชาติ (สทศ.) 

- ผู�สมัครสาขาวิชาแพทยศาสตรI คณะแพทยศาสตรIโรงพยาบาลรามาธิบดี ต�องสอบ GAT PAT 1 และ PAT 2 
- ผู�สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรI ต�องสอบ PAT 3 

1  –  26 พ.ย. 56 
 
 
 
 

รับสมัครทางออนไลนI  โดยเข�าเว็บไซตI  http://www.mahidol.ac.th/directadmission  เข�า Menu มหิดลรับตรง 
1. ศึกษาข�อมูลก&อนสมัคร  และตรวจรายวิชาท่ีต�องสมัครสอบกับ สทศ. 
2. สมัครออนไลนI  และดาวนIโหลดใบแจ�งการชําระเงินค&าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน  พร�อมเงินค&าสมัคร 100 บาท ไปชําระท่ีธนาคาร 
      ไทยพาณิชยI/กรงุเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
3. ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชําระเงิน (หลังการชําระเงิน 3 วันทําการ หากพบสถานะการสมัครไม&สมบูรณI   
     ติดต&อกองบริหารการศึกษาทันที) 

 25 ธ.ค. 56                     มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศรายชื่อผู�สมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ที่มีสถานะการสมัครสมบูรณI  ทางเว็บไซตI 
http://www.mahidol.ac.th/directadmission  หากไม&พบรายชื่อ  ให�ติดต&อกองบริหารการศึกษา ภายในวันที่ 10 ม.ค. 57 

1 – 24 พ.ย. 56 สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ โดย สทศ.   ยกเว�น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรIโรงพยาบาลรามาธิบดี  

7 – 10 ธ.ค. 56 สอบ GAT และ PAT ครั้งท่ี 1/2557  โดย สทศ. 

4 - 5 ม.ค. 57 สอบ 7 วิชาสามัญ โดย สทศ. 
ปลาย ก.พ. 57 สอบ O-NET โดย สทศ. 
ประมาณ 11 ก.พ. 57 สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ ทางเว็บไซตI http://www.niets.or.th  
5 มี.ค. 57  มหาวิทยาลัยมหิดล  :  ประกาศผู�ผ&านข�อเขียนท่ีมีสิทธ์ิเข�าสอบสัมภาษณI/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด 

ทางเว็บไซตI  http://www.mahidol.ac.th/directadmission   
5 – 7 มี.ค. 57               ผู�มีสิทธ์ิเข�าสอบสัมภาษณIฯ ส&งแบบตอบรับการเข�าสอบฯ ไปยังคณะ/วิทยาลัยโดย Fax./e-mail เท&าน้ัน 
8 – 11 มี.ค. 57 สอบ GAT และ PAT ครั้งท่ี 2/2557 โดย สทศ. 
12 – 16 มี.ค. 57 สอบสัมภาษณI/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด  ณ  คณะ/วิทยาลัยท่ีสมัคร 



 

2. ระบบรับตรง (มหิดลเพ่ือชาวชนบท) 
ระบบมหิดลเพ่ือชาวชนบท รับสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตแพทยIเพ่ือชาวชนบท และโครงการกระจายแพทยIหน่ึงอําเภอ  

หน่ึงทุนของศูนยIแพทยIฯ 4 แห&ง ท่ีเปGนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล (1. ศูนยIแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา         
2. ศูนยIแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.สวรรคIประชารักษI จ.นครสวรรคI   3. ศูนยIแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี  4. ศูนยIแพทยศาสตรศึกษา
ช้ันคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรIศิริราชพยาบาล สําหรับผู�สมัครรับทุนในโครงการ
กระจายแพทยIหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน (ODOD) จะต�องเข�าค&ายเตรียมความพร�อมก&อนการสอบข�อเขียนด�วย และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการ    
ผลิตทันตแพทยIเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท คณะทันตแพทยศาสตรI  ซ่ึงต�องสมัครสอบข�อเขียนกับมหาวิทยาลัยโดยตรง  

 
กําหนดการสมัครคัดเลือก 

 
วัน  เดือน  ป� กิจกรรมการสมัครคัดเลือก 

2 – 30 ก.ย. 56 รับสมัครทางออนไลน* โดยเข@าเว็บไซต*  http://www.mahidol.ac.th/directadmission เข�า Menu มหิดลเพ่ือชาวชนบท 
1. คียIข�อมูลออนไลนI  และดาวนIโหลดใบแจ�งการชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน พร�อมเงินค&าสมัคร 700 บาท    
    ไปชําระท่ีธนาคารไทยพาณิชยI/กรงุเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
2. พิมพIใบสมัคร  และจัดส&งพร�อมหลักฐานการสมัครท้ังหมดทางไปรษณียIลงทะเบียนไปท่ีกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   เลขท่ี 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 56 (ถือวันประทับตราไปรษณียI) 
3. เก็บรักษารหัสผ&าน (password) ท่ีได�รับจากการสมัครออนไลนIไว�ในท่ีปลอดภัย เม่ือมหาวิทยาลัยประกาศสถานท่ีสอบให�ใช� 
   รหัสผ&านเพ่ือพิมพIบัตรประจําตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ&านจะส่ังพิมพIบัตรประจําตัวสอบไม&ได�) 

1 พ.ย. – 15 พ.ย. 56          ประกาศสนามสอบและท่ีนั่งสอบให@กับผู@สมัครท่ีชําระเงินและส&งเอกสารหลักฐานเรียบร@อยแล@วทางเว็บไซต*  
http://www.mahidol.ac.th/directadmission 
1. ใช�รหัสผ&านท่ีได�รับจากการสมัครเพ่ือส่ังพิมพIบัตรประจําตัวสอบของผู�สมัคร 
2. ผู�สมัครท่ีไม&มีบัตรประจําตัวสอบจะไม&ได�รับอนุญาตให�เข�าห�องสอบ 

16 พ.ย. 56           สอบข@อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล  
08.30-10.30 น. ฉบับท่ี 1 เคมี และฟBสิกสI (รวม 2 ช.ม.) 
11.00-12.00 น. ฉบับท่ี 2 คณิตศาสตรI (1 ช.ม.) 
13.00-15.00 น. ฉบับท่ี 3 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษากับความรู�ท่ัวไป (รวม 2 ช.ม.) 
15.30-16.30 น. ฉบับท่ี 4 ชีววิทยา (1 ช.ม.) 

** ต�องนําใบสมัครท่ี Print ออกจากระบบ พร�อมหลักฐานการสมัครอื่นๆ ตามท่ีคณะ/วิทยาลัยกําหนดไปแสดงต+อกรรมการสอบฯ     
   ในวันสอบสัมภาษณ/ ** 

26 มี.ค. 57               มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู�ผ&านการคัดเลือก และรับรหัสระบุตัวบุคคล ทางเว็บไซตI 
http://www.mahidol.ac.th/directadmission 

1 เม.ย. –  9 พ.ค. 57 ส&งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (สําเนาใบ ปพ.1:พ) ซ่ึงได�คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาเปGนไปตามเกณฑIที่กําหนด 
(หากไม&เปGนไปตามเกณฑIที่กําหนดจะไม&มีสิทธ์ิเข�าศึกษา) ทางไปรษณียIลงทะเบียนไปยังคณะ/วิทยาลัยที่ผู�สมัครได�รับการคัดเลือก หากส&ง  
ไม&ทันตามกําหนดให�แจ�งขอผ&อนผันก&อนวันที่ 9 พ.ค. 57 และเมื่อทราบผลให�จัดส&งทันที 

29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 57 ยืนยันสิทธ์ิเข�าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาศIกับ สอท. ท่ี http://www.cuas.or.th   
6 มิ.ย. 57 มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา  ทางเว็บไซตI  http://www.mahidol.ac.th/directadmission 
10 – 16 มิ.ย. 57 กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม& ทางเว็บไซตI  http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 

1. กรอกข�อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม&ออนไลนI (e-Profile)  

17 – 23 มิ.ย. 57 ชําระค&าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซตI  http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 
2.   ดาวนIโหลดใบรับรองการชําระเงิน (Invoice) ค&าธรรมเนียมการศึกษา พร�อมเงินตามจํานวนใน Invoice  
     ไปชําระท่ีธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/ไทยพาณิชยI  ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

** หากไม&ดําเนินการในขั้นตอนน้ี  จะถือว&าสละสิทธ์ิการเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ** 
18 ก.ค. 57 ประกาศรหัสประจําตัวนักศึกษา ทางเว็บไซตI http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 
 (ยังไม&กําหนด) ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม&ด�วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 (ยังไม&กําหนด) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม& 
18 ส.ค. 57 เปBดภาคการศึกษาท่ี 1  ป การศึกษา 2557 



* ในวันสอบให@นําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงในการเข@าสอบทุกวิชา หากไม&มีบัตรจะไม&ได@รับอนุญาตให@เข@าสอบ 
สนามสอบ 

1. จ.นครปฐม  : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา       
2. จ.นครสวรรคI  : รร.นครสวรรคI 
3. จ.นครราชสีมา  : รร.สุรนารีวิทยา                  
4. จ.นครศรีธรรมราช : ศูนยIแพทยศาสตรI รพม.นครศรีธรรมราช 

9 ธ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู@มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ*  ทางเว็บไซตI  http://www.mahidol.ac.th/directadmission 
(จะประกาศรายช่ือเฉพาะผู�ท่ีชําระเงินค&าสมัคร ส&งเอสาร และมีคุณสมบัติครบถ�วนตามเกณฑIท่ีกําหนดเท&าน้ัน) 

9 – 13 ธ.ค. 56 ผู�มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณIส&งแบบตอบรับการเข�าสอบฯ ไปยังศูนยIแพทยIฯ/คณะ ที่สมัคร ทาง Fax. หรือ e-mail เท&านั้น 
1. คณะแพทยศาสตรIศิริราชพยาบาล e-mail : sijtp@mahidol.ac.th Fax.02-411-5038 
2. คณะทันตแพทยศาสตรI e-mail : somkiat.koo@mahidol.ac.th Fax.02-200-7683 
3. ศูนยIแพทยศาสตรIศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา e-mail : panlapatk@yahoo.com Fax.044-295-614-15 
4. ศูนยIแพทยศาสตรIศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรคIประชารักษI e-mail : niphaphan2@hotmail.com  Fax.056-224-382 
5. ศูนยIแพทยศาสตรIศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี e-mail : luk_wa1160@hotmail.com  Fax.032-321-828 
6. ศูนยIแพทยศาสตรIศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช e-mail : preecha_kaenin@hotmail.com Fax.075-346-946 

16 –30 ธ.ค. 56 สอบสัมภาษณ*/ตรวจร&างกาย/ กิจกรรมกลุ&ม ณ ศูนย*แพทย*ฯ/คณะ ท่ีสมัคร 
8 ม.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู@มีสิทธิ์เข@าศึกษา ทางเว็บไซตI  http://www.mahidol.ac.th/directadmission 
8 – 10 ม.ค. 57 กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม&ออนไลน* (e-Profile) ทางเว็บไซตI http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 
11 – 14 ม.ค. 57 ชําระเงินค&าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซตI http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 โดยดาวนIโหลดใบรับรอง

การชําระเงินค&าธรรมเนียมการศึกษา (Invoice)  และนําเงินตามจํานวนใน Invoice ไปชําระท่ีธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/          
ไทยพาณิชยI ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

* หากไม&ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว&าสละสิทธิ์การเข@าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล * 
ตัวจริง  
16 ม.ค. 57 
สํารอง  
20 ม.ค. 57 

ทําสัญญาการเปYนนักศึกษาโครงการฯ 
1. ผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษารายงานตัว และทําสัญญาการเปGนนักศึกษาโครงการผลิตแพทยIเพ่ือชาวชนบท โครงการผลิตทันตแพทยIเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  

ณ ศูนยIแพทยIฯ/คณะ ท่ีมีสิทธ์ิเข�าศึกษา 
2. ผู�ทําสัญญาเข�าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ สถาบันแห&งใดแห&งหนึ่งแล�ว ไม&มีสิทธ์ิทําสัญญาซํ้าซ�อนเพ่ือเข�าศึกษา         

กับสถาบันอ่ืนในภายหลัง สัญญาที่ทําครั้งหลังนับเปGนสัญญาที่ไม&ถูกต�องตามกฎหมาย  ยกเว@น คู&สัญญายินยอมตกลงยกเลิกสัญญาเดิม  
ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิในการดําเนินการกับผู�ท่ีไม&ปฏิบัติตามสัญญาตามความเหมาะสม 

สํารอง 
21 ม.ค. 57 

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม&และค&าธรรมเนียมการศึกษาทางเว็บไซต* http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 
1.    กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม&ออนไลนI (e-Profile) 

22 ม.ค. 57 2.    ดาวนIโหลดใบรับรองการชําระเงินค&าธรรมเนียมการศึกษา (Invoice)  และนําเงินตามจํานวนใน Invoice ไปชําระท่ีธนาคารกรุงเทพ/
ทหารไทย/ไทยพาณิชยI ทุกสาขาท่ัวประเทศ   

* หากไม&ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว&าสละสิทธิ์การเข@าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล * 
1 เม.ย - 9 พ.ค. 57 
 

ส&งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (ปพ1:พ พร@อม GPAX 6 ภาคการศึกษา)  
ไปยังคณะที่มีสิทธ์ิเข�าศึกษา (คณะแพทยศาสตรIศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตรI/คณะวิทยาศาสตรI) หากส&งไม&ทันตามกําหนด   
ให�แจ�งขอผ&อนผันไปยังคณะดังกล&าว ก&อนวันท่ี 9 พ.ค. 57 และเม่ือทราบผลให�จัดส&งทันที 
   หมายเหตุ    หากได@คะแนนไม&ถึงเกณฑ*ท่ีหลักสูตรกําหนด  จะหมดสิทธิ์เข@าศึกษา  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค&าธรรมเนียม

การศึกษาท่ีชําระแล@วให@ผู@สมัคร 
18 ก.ค. 57 ประกาศรหัสประจําตัวนักศึกษาใหม&ทุกระบบทางเว็บไซตI http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 

จะประกาศให�ทราบภายหลัง ขึ้นทะเบียนเปGนนักศึกษาด�วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (พร�อมกับ กสพท. และ แอดมิชชัน) 
จะประกาศให�ทราบภายหลัง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม& 
18 ส.ค. 57 เป?ดภาคการศึกษาท่ี 1  ป�การศึกษา 2557 

 
3. กลุ&มสถาบันแพทยศาสตร*แห&งประเทศไทย (กสพท) 

 ดําเนินงานโดยกุล&มสถาบันแพทยศาสตรIแห&งประเทศไทย (กสพท) ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตรIศิริราช
พยาบาล จํานวน 260 คน คณะแพทยศาสตรIโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 156 คน และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตรI จํานวน    
80 คน  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี  http://www9.si.mahidol.ac.th    



 
4. ระบบกลาง (Admissions) 

 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาจากการคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ซ่ึงดําเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห&งประเทศไทย (สอท.) ในป การศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยเปBดรับ 39 สาขาวิชา (ตามตาราง) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี  http://www.cuas.or.th 

 
กําหนดการสมัครคัดเลือก 

 
5. ระบบรับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย 

ในป การศึกษา 2557 คณะ/วิทยาลัยท่ีเปBดรับนักศึกษาโดยตรง มีดังน้ี 
1. คณะแพทยศาสตรI ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับในโครงการโอลิมปBกวิชาการ จํานวน 22 คน ดูรายละเอียดได� ท่ี 

www.si.mahidol.ac.th และหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรไทย จํานวน 1 คน/หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 10 คน) ดูรายละเอียดได� ท่ี 
www.sspo.ac.th   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน 5 คน  ดูรายละเอียดได�ท่ี www.si.mahidol.ac.th/metc 

2.คณะทันตแพทยศาสตรI หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  รับในโครงการรับนักศึกษาชายแดนภาคใต�ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 2 คน                
ดูรายละเอียด ได�ท่ี www.dt.mahidol.ac.th 

3. คณะวิทยาศาสตรI หลักสูตร วท.บ. จากโครงการพัฒนากําลังคนด�านวิทยาศาสตรI ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรIแห&งประเทศไทย รับจํานวนไม&เกิน 30 คน      
ดูรายละเอียดได� ท่ี  www.sc.mahidol.ac.th/sced  และสาขาวิชาคณิตศาสตรIประกันภั ย  หลักสูตรนานาชา ติ จํ านวน 80 คน ดูรายละ เอียดได� ท่ี 
www.sc.mahidol.ac.th/scma 

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 250 คน ดูรายละเอียด   
ได�ท่ี  www.ict.mahidol.ac.th 

5. คณะสังคมศาสตรIและมนุษยศาสตรI หลักสูตร  วท.บ. (เวชระเบียน) จํานวน 20 คน ดูรายละเอียดได�ท่ี www.sh.mahidol.ac.th 
6. วิทยาลัยวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสตรIการกีฬาและการออกกําลังกาย จํานวน 30 คน  และหลักสูตร  ศศ.บ. 

สาขาการออกกําลังกายและการกีฬา จํานวน 30 คน  ดูรายละเอียดได�ท่ี www.ss.mahidol.ac.th 
7. วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตร ศศ.บ.(ศาสนศึกษา) จํานวน 40 คน ดูรายละเอียดได�ท่ี www.crs.mahidol.ac.th 
8. วิทยาลัยดุริยางคศิลปz หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต   จํานวน 200 คน  ดูรายละเอียดได�ท่ี www.music.mahidol.ac.th 
9. วิทยาลัยราชสุดา หลักสูตร ศศ.บ. (หูหนวกศึกษา) หลักสูตร 5 ป  จํานวน 100 คน (หูหนวก 70 คน ผู�มีการได�ยิน 30 คน) ดูรายละเอียดได�ท่ี 

www.rs.mahidol.ac.th 
10.วิทยาเขตนครสวรรคI หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จํานวน 35 คน ดูรายละเอียดได�ท่ี  www.na.mahidol.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ป� กิจกรรมการสมัครคัดเลือก 
8 – 15 มิ.ย. 57 รับสมัคร   
28 มิ.ย. 57 ประกาศผู�มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณI/ตรวจร&างกาย   
7 – 9 ก.ค. 57 สอบสัมภาษณI/ตรวจร&างกาย 
15 ก.ค. 57 ประกาศผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษา   

สอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้� 
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

โทรศพัท ์: 0-849-4595-7,  0-2849-4586-94 

โทรสาร : !-#$%&-%''$ 

เว็บไซต ์: http://www.mahidol.ac.th/directadmission 

e-mail  :  directadmission@mahidol.ac.th 

 


