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ระยะเวลาเรียน Q1/2021:    ระหว่างวนัที่ 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564 

Preparation Center for Languages and Mathematics  
Mahidol University International College 
Tel: 02-700-5000 ext. 3905, 089-550-7478, 083-995-7107  Email: icpc@mahidol.ac.th 
 

English version is on page 7. 

  ก าหนดการต่างๆ ประจ า Q1/2021 
 

กิจกรรม ก าหนดการ 
1. วันสอบสมัภาษณ์  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
2. ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ เวลา 14.00 น. วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

www.muic.mahidol.ac.th  
3. ก าหนดลงทะเบียนและช าระเงิน ตั้งแต่ 14.00 น. วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ถึง 22.00 น. วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 
4. วันรายงานตัว  
    (กรณีพร้อมเรียนวันที่ 4 มกราคม 2564 เท่านั้น) 

รายงานตัวผา่นช่องทางออนไลน์ 

5. วันปฐมนิเทศ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 
เวลา 8:30–10:30 น. (รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งในขั้นตอนการรายงานตวั) 

6. วันเปิดภาคเรียน 
 

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 

7. ระยะเวลาเรียน Q1/2021 วันท่ี 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564 
 
 

   อัตราค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน PC มี 2 ประเภทดังนี้   (นกัเรียนเลอืกเพียง 1 ประเภท) 

1. ค่าลงทะเบียนเรียน (รายละเอียดในหน้า 3) 

2. ค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ (รายละเอียดในหน้า 4) 

1. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 
ค่า

เครื่องแบบ ระดับชั้น 
1.1 นักเรียนใหม ่

รวม 
 

ระดับชั้น 
1.2 นักเรียนใหม่ทีเ่คยรักษาสิทธิ์ไว ้

รวม ค่าลงทะเบียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

ค่าลงทะเบียน
วิชาคณิตศาสตร์ 

 ค่าลงทะเบียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ค่าลงทะเบียน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

ลด 10,000 บาท จากค่า
รักษาสิทธิ์ที่เคยจ่ายไว้ 

PC1 40,400 -* 40,400  PC1 40,400 -* -10,000 30,400 
200 

PC2–PC4 40,400 +8,000** 48,400  PC2–PC4 40,400 +8,000** -10,000 38,400 

*นักเรียน PC1 ยังไม่มีการเรียนคณิตศาสตร์ 

**นักเรียน PC2 – PC4 บางคนอาจไม่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ขึ้นอยูก่ับคะแนนสอบ Entrance หรือบางสาขาวิชาทีเ่ลือก) โดยจะทราบว่าต้องเรียนหรือไม่ จากขั้นตอนการ
ลงทะเบียน ในรายละเอยีดหน้า 3 หวัขอ้ที่ 2.1 

 

2. อัตราค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ (กรณีนักเรียนที่ไม่พร้อมเรียนภาคการศึกษาน้ี) 

ทุกระดับชัน้ 10,000 - 

 
 

mailto:icpc@mahidol.ac.th
http://www.muic.mahidol.ac.th/
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ระยะเวลาเรียน Q1/2021:    ระหว่างวนัที่ 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564 

 
 

  คู่มอืการลงทะเบียน  
 

 ขั้นตอนการลงทะเบียน PC Online 
 

1. เข้าเว็บไซต์ http://pc.muic.mahidol.ac.th หรือ 

คลิก New Students หลังจากนัน้ใส่ข้อมูลที่ระบบต้องการ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.   เลือกประเภทการลงทะเบียน 

ลงทะเบียนเรียน 

เลือกลงทะเบยีนได้ 1 ประเภทเทา่นั้น  

 

 

ลงทะเบียนรักษาสิทธิ ์

2.1 (หน้า 3) 2.2 (หน้า 4) 2.3 (หน้า 5) 

แจ้งลงทะเบียนล่าช้า 

http://pc.muic.mahidol.ac.th/
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ระยะเวลาเรียน Q1/2021:    ระหว่างวนัที่ 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564 

2.1 ลงทะเบียนเรียน (Registration) Q1/2021 (ไม่อนุญาตนักเรียนที่ยังไม่จบมัธยมศกึษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนเทอมนี้) 

 ขั้นตอนที ่1 คลิกในช่อง Select เพื่อลงทะเบียน และเลือกความประสงค์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (กรณี Foundation math) 

ภาพตวัอยา่งการเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ประเภท 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที ่2  คลิก Confirm Registration  

 เพื่อยืนยันยอดเงินลงทะเบียน 
 

 

 
 

 ขั้นตอนที่ 3  คลิกปุ่ม Print Invoice เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียน  

 ขั้นตอนที่ 4 น าใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียนตามด้านล่างนี้ไปช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ดังนี ้

 
 

  

ข้อสังเกต 

ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์มี 3 ระดับ ในช่อง Recommended 
Math Level  

1. Exempt: ไม่ต้องเรียน(คะแนนสูงหรือข้ึนอยู่กับสาขาวิชาท่ีเลือก) 

2. Elementary Math บังคับเรียนใน PC2 - PC4 

3. Foundation Math* นักเรียนต้องเลือก  
a. No: ไม่ประสงค์เรียนใน Q1/2021 หรือ 

b. Yes: ประสงค์เรียนใน Q1/2021* หากนร.ไม่คลิกเลือก 
Yes ระบบจะเลือก No ให้โดยอัตโนมัติ 

และนร.ไมส่ามารถเปลี่ยนความประสงค์ได้ภายหลัง 
*หากนักเรียนไม่ เรียน Foundation Math ท่ี  PC จะต้องเรียนท่ี 
MUIC (กรณีผ่านเข้า MUIC แล้ว) 

 

1 

2 

 
นักเรียนส่งข้อมูลรายงานตัวผ่านช่องทาง

ออนไลน์  
(รายละเอียดจะแนบให้ในขั้นตอนการลงทะเบียน) 

 
 

กรณีนักเรียนเคยรักษาสิทธิ์ไว ้โดยระบบจะแสดงทั้ง 2 ผล 
 

หน
้าจ

อจ
ะป

รา
กฎ

เพ
ยีง

 1
 ป

ระ
เภ

ท 

เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้และสามารถ
ตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้ที ่
http://pc.muic.mahidol.ac.th 

หลังจากช าระเงนิประมาณ 2 วนั 

3 

กรณีนักเรียนเคยรักษาสิทธิ์ไว ้
นร. ที่เคยรักษาสิทธิ์ PC ไว้และมีผลสอบครั้งล่าสุดด้วย ให้นร.
เลือกลงทะเบียนได้ 1 ผลเท่านั้น โดยผลสอบที่ไม่ถูกเลือก จะ
ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

หากไม่มีชื่อ นามสกุล และยอดเงนิในเอกสารนี้ แนะน าให้
นักเรียน log-out และ log-in เพื่อท าการใหม่อีกครั้ง 
 

          ช่องทางการช าระเงิน 

1. ช าระเงนิทีเ่คาทเ์ตอร์ธ.ไทยพาณิชย์ 
2. สแกนบาร์โค้ดที่ตู้ ATM ธ.ไทยพาณชิย์ 
3. สแกนบาร์โค้ดจาก Smart phone ดว้ย 

SCB Easy แอพพลิเคชัน่ 

    Study Foundation Math? (Optional) 
   
ICMI 

   
ICMI 

   
ICMI 

   
ICMI 

   
ICMI 

 

 

   8,000.00 

   48,400.00 

(Mathematic fee = 8,000 baht) 

 
Elementary 

Elementary 

 
   40,400.00 

   40,400.00 

   40,400.00 
ถ้านร.เคยช าระค่ารักษาสิทธิ์ไว้ 10,000 บาท  ยอดเงินนี้จะเป็น 

30,400 บาท (ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ 8,000 บาท) 

 

http://pc.muic.mahidol.ac.th/
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ระยะเวลาเรียน Q1/2021:    ระหว่างวนัที่ 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564 

2.2 ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ (Postponing Registration) ส าหรับนักเรียนไม่พร้อมเรียนที่ PC ใน Q1/2021 
เช่น ยังไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเหตุผลใดๆ โดยอายุการรักษาสิทธิ์มี 2 ภาคการศึกษา  
หากนกัเรียนไม่พรอ้มเรียน Q1/2021 นักเรยีนสามารถเลือกลงทะเบียน Q2/2021 (เรยีน 29 มีนาคม – 4 มิถนุายน 2564)  
หรือ Q3/2021 (เรียน 21 มิถนุายน – 27 สิงหาคม 2564) เท่านัน้ หากไมเ่ลือกลงทะเบียนตามนี้ถอืว่าสละสิทธิ ์

 ขั้นตอนที่ 1 คลิกในช่อง Select และ Send Request 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและคลิก Print the Postponing Rules เพื่อรับข้อมลูเกีย่วกับกฎของ
นักเรียน Postpone จึงจะกดปุ่ม Confirm Postponing Request ได ้

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ขั้นตอนที่ 4 น าใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียนตามด้านลา่งนี้ไปช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ดังนี ้  

นักเรียนท่ีช าระเงิน 10,000 บาทเพื่อ
รักษาสิทธ์ิ ไม่ต้อง รายงานตัว  

เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้และสามารถ
ตรวจสอบสถานะตนเองได้ที่หัวข้อ

Check Postponing Information ใน 

http://pc.muic.mahidol.ac.th 
หลังจากช าระเงิน 1 สัปดาห ์


 

คลิกเพื่ออ่านหรือพิมพ์
มิฉะนั้นจะกดยืนยัน

ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์
ไม่ได้ 

 

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อ
ประโยชน์ต่อการส่งข้อมูลการ

ลงทะเบียนรอบต่อไป 

นักเรียนที่เลอืกลงทะเบียนรกัษาสิทธิ ์Q1/2021 แล้ว ไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็นลงทะเบียนเรียนใน Q1/2021 ได้  
แต่จะเริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ Q2/2021 

เป็นต้นไป (Q2/2021 เรียน 29 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2564) 

PC จะส่งใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนรักษา
สิทธิ์และข้อมูลการลงทะเบียนรอบถัดไปทาง
ไปรษณีย์และ Email ล่วงหน้าประมาณ 1 
เดือน ก่อนวันก าหนดลงทะเบียนรอบถดัไป 
 

ข้ันตอนท่ี 3 คลิกปุ่ม Print 
Invoice เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอด
ค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ 

          ช่องทางการช าระเงิน 

1. ช าระเงนิทีเ่คาทเ์ตอร์ธ.ไทยพาณิชย์ 
2. สแกนบาร์โค้ดที่ตู้ ATM ธ.ไทยพาณชิย์ 
3. สแกนบาร์โค้ดจาก Smart phone ดว้ย 

SCB Easy แอพพลิเคชัน่ 
4.  

http://pc.muic.mahidol.ac.th/
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ระยะเวลาเรียน Q1/2021:    ระหว่างวนัที่ 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564 

2.3 ลงทะเบียนล่าช้า (Late Registration)  
 

 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลและเลอืกเหตุผลที่ลงทะเบียนล่าช้า พร้อมวนัก าหนดช าระค่าลงทะเบียนและคลิก Send Request เพื่อยืนยัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  2  ส่งหลักฐานประกอบเหตุผลที่ลงทะเบียนล่าช้า  (ถ้ามี ) ทางโทรสาร 02-441-0234 หรืออี เมล์ 
icpc@mahidol.ac.th   ภายในวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 

2.3.1 นักเรียนต้องช าระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้าตามระเบียบของวิทยาลัยฯ นับจากวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวัน
ช าระเงิน ยกเว้นนักเรียน PC ปัจจุบันท่ีสอบใหม่และรอผลสอบปลายภาคของ PC ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมล่าช้า  

2.3.2 ผู้ที่ยื่นลงทะเบียนล่าช้า ต้องช าระเงินภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2563  หากไม่ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน (อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ยื่น “Request Late Registration” ในระบบภายใน
วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 เท่านั้น) 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ไมปฏิบัติตามขั้นตอนทีร่ะบุไวขางตนจะถือวาการลงทะเบียนไมส่มบูรณ์ และไม่มีสทิธิ์เข้าเรียนในศนูย์เตรียมความพรอ้มภาษาและคณิตศาสตร์ 
 

 

  ค าถามที่พบบ่อย 
 

1.  ระยะเวลาเรียน PC ต่อระดับชั้นใช้เวลานานเท่าไร 
ตอบ 10 สัปดาห์ต่อระดับชั้นและปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

2. นักเรียน PC ทราบระดับชั้นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เมื่อไร 
ตอบ นักเรียน PC จะทราบระดับชั้นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในขั้นตอนการลงทะเบียน ในหน้าที่ 3 หัวข้อที่ 2.1 

3. หากนักเรียนสอบผ่าน PC4 แล้ว ต้องสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติอีกครั้งหรือไม่ 
ตอบ ไม่ต้องสอบเข้าใหม่ แต่ PC จะส่งชื่อนักเรียนให้วิทยาลัยนานาชาติโดยอัตโนมัติ หากนักเรียนสอบผ่าน

ตามเกณฑ์ของ PC4 และสอบผ่าน TWE  
4. สามารถซื้อเครื่องแบบ (เสื้อนักเรียน กระโปรงหรือกางเกง) ได้จากท่ีไหน 

ตอบ สามารถซื้อได้จากห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าท่ัวไป โดยอ้างอิงจากระเบียบที่ก าหนด 

  

Choose the last day for late 
payments on December 7, 2020 

mailto:icpc@mahidol.ac.th
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ระยะเวลาเรียน Q1/2021:    ระหว่างวนัที่ 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564 

 
ตารางการรับสมัครสอบของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหดิล (MUIC)  

และช่วงเวลาเรียนของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ประจ าปี 2021 
ก าหนดสอบ MUIC Entrance Exam 

ช่วงเวลาเรียนของ PC รอบการสอบ
เข้าที่ MUIC ก าหนดรับสมัคร ก าหนดวันสอบ 

4th Entry 12-27 มกราคม 2564 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 29 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2564 
1st Entry เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 21 มิถุนายน –27 สิงหาคม 2564 
2nd Entry กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน –พฤศจิกายน 2564 
3rd Entry กันยายน 2564 ตุลาคม 2564 มกราคม – มีนาคม 2565 
หมายเหตุ:  - ก าหนดวันดังกล่าวเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  

- สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Course duration for Q1/2021 : January 4 – March 12, 2021 

 

PC Registration Process 
 

Check Interview Results on  www.muic.mahidol.ac.th   

At 2:00 p.m. Monday November 30, 2020 

Type of 
Registration 

Studying Registration 
Students who have graduated from high school AND 
are able to study in the PC Program in Q1/2021 may 
register to begin in studying. 

Postponing Registration 
Students who have not graduated from high school 
OR who cannot register for other reasons can defer 
entry into the PC Program up to six months (two 
quarters). 

Tuition fee: 
40,400 baht 

The tuition fee depends on the Mathematics 
registration or the postponement history. 

10,000 baht 

Registration and payment period:  

From 2:00 p.m. November 30 to 10.00 p.m. December 2, 2020 
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. 1. Access the PC Online Services website at 

http://pc.muic.mahidol.ac.th 
2. Select “New Students” 
3. Select your nationality, and then fill out the required 

information in the boxes provided. 
4. Fill out your seat number and Nickname.  
5. Print an invoice slip for “Studying” Registration”, and 

use this slip to pay your registration fee via  SIAM 
COMMERCIAL BANK (SCB) channels.  
 

 The payments must take place by December 2, 
2020. 

 Students must complete the admission online form 
which will be provided on the registration process.  

1. Access the PC Online Services website at 
http://pc.muic.mahidol.ac.th 

2. Select “New Students” 
3. Select your nationality, and then fill out the 

required information in the boxes provided. 
4. Fill out your seat number and Nickname.  
5. Print an invoice slip for “Postponing 

Registration”, and use this slip to pay your 
registration fee via SIAM COMMERCIAL BANK 
(SCB) channels. 

6. Student registration payments must take place 

by December 2, 2020. 

Note: Keep your invoice for your payment reference. 

Admission 
Students must complete the admission online form which 

will be provided on the registration process. 

Students do NOT need to come to PC in person 

 Student will be eligible to begin studying at 
PC from Quarter Q2/2021 (March 29 – June 
4, 2021). The deposit of 10,000 baht will be 
returned to students after the course 
commencement at PC or when students 
register as an MUIC student within six 
months.  

 Updated Registration information and 
Postponement Status are available at 
http://pc.muic.mahidol.ac.th 

 Receipt for postponing registration will be 
sent together with registration information 
for next quarter 1 month before the 
registration period 

Orientation Monday January 4, 2021 
(Details will be given later) 

Class begins 
Monday January 4, 2021 

Students can check their schedules and class lists at 
http://pc.muic.mahidol.ac.th   
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If students cannot register during a registration period, students must follow the steps as below: 
1. Access the PC Online Services website at http://pc.muic.mahidol.ac.th 
2. Select “New Students” and select your nationality, and then fill out the required information in the boxes 

provided. 
3. Fill out your seat number. You must read the registration information carefully before choosing your type of 

registration. 
4. Choose reason for the delay in the "Late Registration". 

5. Click the "Send Late Registration" to confirm your registration delay. This request must be made  

November 30 – December 2, 2020. The last day for late payments is December 7, 2020. No payments will be 

accepted after this date. 

6. Students who register after December 2, 2020 will be charged a late payment fee per day. This late charge 

will not be applied to students who are waiting for the MUIC entrance exam result. 

7. PC reserves the right to refuse a request depending on the reasons for the request. 

Remarks:  Failure to comply with the above conditions will result in an incomplete registration. 
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Q1/2021 (January 4 – March 12, 2021) 

PC/MP Uniforms  
เครื่องแต่งกาย 

 

PC/MP Admissions for New PC/MP students Q1/2021 
This is only for students who have already paid the registration fee and are ready to study in 
Q1/2021 (January 4 – March 12, 2021). Postponed students of Q1/2021 do not fill this form. 
ข้อมูลส ำหรับนักเรียนที่ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเต็มจ ำนวนและพร้อมเรียน Q1/2021  (เรียนวันที่ 4 มกรำคม 
– 12 มีนำคม 2564) เท่ำนั้น  

นักเรียนรักษาสิทธิ์ Q1/2021 ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ 

 
 Step to complete the PC/MP admission 

1. PC/MP students who are ready to study in Q1/2021 MUST fill 
out this form for completing the admissions process. 
นักเรียนท่ีช ำระเงินค่ำลงทะเบยีนและพร้อมเรียน Q1/2021 ต้องกรอก
แบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลรำยงำนตัวให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่ำกำร
ลงทะเบียนไม่สมบูรณ ์

2. Students may scan QR code to see the PC information as below. 
นักเรียนสำมำรถศึกษำข้อมูลที่เกีย่วข้องกับกำรเรียน PC จำกข้อมลูด้ำนล่ำงนี ้

 
  Get to know the PC & MP within 5 minutes 

ท าความรู้จัก PC และ MP ภายใน 5 นาที 
 

Important information for PC students  

ข้อมูลส าคัญส าหรับนักเรียน PC   

PC FAQ  
ค าถามที่พบบ่อย 

 
 

Preparation Center for Languages and Mathematics 
Mahidol University International College 

Tel: +66(0)2 700 5000 ext. 3902 – 3905, 083 995 7107, 089 550 7478 
Fax: +66(0)2 441 0234, Email: icpc@mahidol.ac.th  

https://bit.ly/3q3URIH 
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Q1/2021 (January 4 – March 12, 2021) 

 

"กรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์"

"กรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์"

9

muic
Sticky Note



Preparation Center for Languages and Mathematics

Scan

Email: icpc@mahidol.ac.th
Tel: 02 700 5000 ext. 3902-5

              089 550 7478, 083 995 7107
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