
 
 
 

 
โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล  

Mahidol University English Language Test (MU-ELT) ครั้งท่ี 2/2561 
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
**************************** 

 

Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสาร 
ทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพ่ือวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจ าวัน 
ในบริบทต่างๆ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.la.mahidol.ac.th/th/academic-services/caas/mu-elt 
 

ผลสอบ MU-ELT  
สามารถน ามาแสดงเพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถใช้เพ่ือบรรจุ

เข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนต าแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
ผลสอบ MU-ELT แสดงให้ เห็นถึ งความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เทียบเท่ากับระดับต่ างๆ ของ  

“กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” หรือ CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages) 
 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ       
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
2. นักศึกษาสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
3. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่สมัครงานในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ต้องแนบหลักฐานการ

สมัครงาน หรือประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ประกอบ)  
  

หลักฐานที่ผู้สอบต้องแสดงหน้าห้องสอบ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง/หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ/ใบขับขี่  
2. บัตรประจ าตัวนักศึกษา/บัตรพนักงาน/ข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ  

หมายเหตุ 
- กรณีท่ีบัตรทั้ง 2 ใบมีชื่อ-สกุลไม่ตรงกันจะต้องน าใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 
- กรณีท่ีบัตรนักศึกษา/บัตรบุคลากรหาย ขอให้น าหนังสือรับรองฉบับจริงจากต้นสังกัดมายื่นแทน 
- กรณีที่ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานการเข้าสอบไม่ครบตามที่ก าหนด คณะศิลปศาสตร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้า

สอบ และจะไม่อนุญาตให้เลื่อนการเข้าสอบเป็นครั้งถัดไป และไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบคืนได้ 

 
 

Mahidol University 
Wisdom of the Land 



วันสอบ ค่าธรรมเนียม และการคืนเงินค่าสมัคร 
 

วันสอบ เวลา เปิดรับสมัคร 

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 10.00 - 12.00 น. 
ตั้งแตว่ันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) 
***หมายเหตุ วันสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนเข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะช าระค่าธรรมเนียม เลขท่ีนั่งสอบ 
 
 
 
 
 

- วิธีการสมัคร 1. เข้าเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์  
www.la.mahidol.ac.th หรอืสแกน QR Code 
2. คลิกเลือกแบนเนอร์สอบ MU-ELT  
3. คลิก “ลงทะเบียน” เพ่ือเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน 
**นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ใช้ username และ 
password เดียวกับ internet account หากไม่มีให้ลงทะเบียนขอ  
internet account ก่อน 
***นักศึกษาสถาบันสมทบ/บุคคลทั่วไปให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับ  
username และ password เพ่ือเข้าสู่ระบบลงทะเบียน 

- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จ านวน 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 

 **ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้เข้าสอบ) 

 - ค่าใบรายงานผลสอบ จ านวน 30.- บาท 

 - ค่าจัดส่งไปรษณีย์ จ านวน 20.- บาท  

- วิธีการช าระค่าธรรมเนียม 1. กดบันทึกรูป QR Code ในระบบลงทะเบียน 
2. เปิด Mobile Banking Application เลือกแสกนบิล/QR ช าระเงิน 
3. ให้กดเลือกรูป QR Code ที่บันทึกไว้  
4. ตรวจสอบรายละเอียดและกดช าระเงิน 
หมายเหตุ 1. QR Code เป็นของเฉพาะบุคคล หากให้ผู้อ่ืนช าระ
ค่าลงทะเบียนให้ ต้องให้แสกน QR Code ของตนเองเท่านั้น 
2. การช าระค่าธรรมเนียมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อในระบบลงทะเบียนแสดง
สถานะว่า ช าระเรียบร้อยแล้ว" 
***โปรดช าระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 2 กันยายน 2561*** 



การจัดสอบพิเศษ 
1. หากท่านมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น นั่งรถเข็น หรือเดินไม่สะดวก ขอความกรุณาส่งใบรับรองแพทย์  

ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง) ภายหลังจากลงทะเบียนเข้าสอบแล้วเพ่ือการจัด  
ที่นั่งสอบ 

2. หากท่านมีความผิดปกติทางสายตา การได้ยิน และความบกพร่องในการอ่าน ทางคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่สามารถด าเนินการจัดสอบให้ท่านเป็นกรณีพิเศษได้ ต้องขออภัยอย่างสูงมา  
ณ ทีนี้ 

 

กรณีขาดสอบ 
ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบทันทีเมื่อไม่แสดงตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที และทางคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

การยกเลิกการสอบและการคืนเงินค่าสมัคร 
1. เมื่อท่านลงทะเบียนสอบแล้ว ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันที่ 2 กันยายน 2561 มิเช่นนั้น

จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ 
2. คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ทาง  

คณะศิลปศาสตร์ประกาศยกเลิกหรือเลื่อนการสอบในครั้งนั้นๆ 
 

การประกาศผลสอบ 
คณะศิลปศาสตร์จะประกาศผลสอบหลังจากวันสอบ 30 วันท าการ ทั้งนี้จะแจ้งวันรับผลสอบให้ทราบทางระบบ

ลงทะเบียน 
 
 


