
                                อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564          ภาคปกต ิ
 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 
ล าดับที่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท หมายเหตุ 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา    
1 ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาละ 500 500  

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระครั้งแรกครั้งเดียว    
1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 1,000  
2 ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงร่วมกับธนาคาร   
3 ค่าประกันของเสียหาย    
 - สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,000 3,000  

- สาขาวิชาในคณะอ่ืน ๆ  1,000 1,000  
4 ค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ 500 500  

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายภาคการศึกษา    
1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  

- ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาละ 
 

2,000 
 

2,000 
 

- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ  1,000 1,000  
2 ค่าบ ารุงห้องสมุด  ภาคการศึกษาละ 1,000 1,000  
3 ค่าบริการสุขภาพ  ภาคการศึกษาละ 100 100  
4 ค่าบริการคอมพิวเตอร์  ภาคการศึกษาละ 500 500  
5 ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ 50 50  
6 ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการทางต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ  

ภาคการศึกษาละ 
 

10,000 
 

10,000 
 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายครั้ง    
1 ค่าปรับเนื่องจากการลงทะเบียนช้า/ค่าปรับการช าระเงินช้า  วันละ 50 50  
2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชา 300 300  
3 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,000 1,000  
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ล าดับที่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท หมายเหตุ 
4 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพและได้รับอนุมัติ 

ให้กลับเข้าศึกษา 
 

1,500 
 

1,500 
 

5 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ขอคงสภาพนักศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีไปศึกษา         
ในสถาบันอื่น  ภาคการศึกษาละ 

 
1,000 

 
1,000 

 

6 ค่าสอบสอบประมวลความรอบรู้ 1,000 500  
7 ค่าสอบวัดคุณสมบัติ 1,000 ---  
8 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 1,000 1,000  
9 ค่าข้ึนทะเบียนปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 1,000 1,000  
10 ค่าเข็มวิทยฐานะ 1,000 500  
11 ค่าใบรับรองผลการศึกษา หนังสือส าคัญ และหนังสือรับรองต่าง ๆ  100 100  
12 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฯ  เป็นรายปีตามอัตราที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงร่วมกับบริษัทผู้รับประกันภัย   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/ค่าลงทะเบียนเรียนในระดับบปริญญาตรี/ค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาต่างหลักสูตร      
                       

 
 

ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์           
ระดับปริญญาเอก        
 ทัศนศิลป์  ภาคการศึกษาละ

100,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

---------- ---------- --------- 50,000 500 3,000 

ระดับปริญญาโท        
ทัศนศิลป์  
      แผน ก แบบ ก 1 

 
ภาคการศึกษาละ
59,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

 
--------- 

 
---------- 

 
--------- 

 
29,500 

 
500 

 
1,500 

      แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาละ
35,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 
 

---------- ---------- --------- 17,500 500 1,500 

ทฤษฎีศิลป ์ ภาคการศึกษาละ
30,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

---------- ---------- --------- 15,000 500 1,500 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          
ระดับปริญญาเอก        
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน **  
แบบ 1.1,และ2.2  

---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 1500 1500 

แบบ 1.2 ---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 8 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่   9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 1500 1500 

แบบ 2.1 ---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 7  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  8 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 1500 1500 

ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม  ** 
 แบบ 1.1 และ 1.2  

------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

 
------------ 

 
22,500 

 
1500 

 
1500 

 แบบ 2.1  ------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 7 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่   8 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------  
22,500 

 
1500 

 
1500 

 แบบ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 8  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

-----------  
22,500 

 
1500 

 
1500 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

ภูมิสถาปัตยกรรม **   
แบบ 1.1,และ 2.1  

---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 1500 1500 

แบบ 1.2 และ 2.2 ---------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 8 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่   9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

------------ 22,500 1500 1500 

ระดับปริญญาโท        
สถาปัตยกรรม   **  

------- 
 

ภาคการศึกษาละ 28,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  

ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

 
------------ 

 
14,000 

 
1,500 

 
1,500 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  ** 

การออกแบบชุมชนเมือง  ** 

ภูมิสถาปตัยกรรม  ** 

การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ** 

สถาปัตยกรรมไทย  ** ------- ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

------------ 12,500 1,500 1,500 
ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม  ** 

คณะโบราณคดี        
ระดับปริญญาเอก        
โบราณคด ี ------- ภาคการศึกษาละ 55,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  20,000 บาท 

/ 27,500 500 2500 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ------- ภาคการศึกษาละ 35,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000 บาท 

/ 17,500 500 1500 
ภาษาสันสกฤต 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

ระดับปริญญาโท        
จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ------- ภาคการศึกษาละ 25,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,500 บาท 

/ 12,500 500 1,200 
ภาษาสันสกฤต 

โบราณคด ี ------- ภาคการศึกษาละ 30,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000 บาท 

/ 15,000 500 ภาคบรรยาย
1,200/ 
ภาคสนาม
1,500 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

มานุษยวิทยา 

คณะมัณฑนศลิป ์        
ระดับปริญญาโท        
การออกแบบผลติภณัฑ ์ ภาคการศึกษาละ

35,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

--------- ---------- ---------- 17,500 2,000 6,000 

คณะอักษรศาสตร์        
ระดับปริญญาเอก        
ภาษาไทย ------- ภาคการศึกษาละ 45,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000 บาท 

/ 22,500 1,000 5,000 

ประวัติศาสตร ์ ------- ภาคการศึกษาละ 38,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,600 บาท 

/ 19,000 1,000 5,000 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

ระดับปริญญาโท        
ภาษาไทย ------- ภาคการศึกษาละ 23,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 4  
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  7,500 บาท 

/ 11,500 1,000 2,500 
ประวัติศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร์        
ระดับปริญญาเอก        
การบริหารการศึกษา  

 
------- 

 
ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6  

ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,000 บาท 

 
/ 

 
20,000 

 
2,000 

 
2,000 หลักสตูรและการสอน 

พัฒนศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา 

การสอนภาษาไทย 

ระดับปริญญาโท        
การบริหารการศึกษา  

 
 

------- 

 
 

ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,600 บาท 

 
 
 
/ 

 
 
 

10,000 

 
 
 

1,000 

 
 
 

1,000 

การสอนภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาไทย 

การสอนสังคมศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

พัฒนศึกษา 

หลักสตูรและการสอน 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

คณะวิทยาศาสตร์        
ระดับปริญญาเอก        
เคม ี ภาคการศึกษาละ

40,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

--------- ---------- ---------- 20,000 2,500 2,500 

คณิตศาสตร์ (นานาชาติ)  
    - แบบ 1.1 และ 2.1  

------- ภาคการศึกษาละ 50,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  16,000  บาท 

/ 25,000 ------- ------- 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 50,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  16,000  บาท 

/ 25,000 ------- ------- 

ชีววิทยา 
     -  แบบ 1.1 

------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,000  บาท 

/ 20,000 ------ 3,000 

     - แบบ 1.2 ------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,000  บาท 

/ 20,000 ------ 3,000 

จุลชีววิทยา   ------- ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/  
12,500 

 
500 

 
500 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

ฟิสิกส ์ ------- ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,000  บาท 

/ 10,000 ------- 2,500 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั    ------- ภาคการศึกษาละ 70,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  23,000  บาท 

/ 35,000 ------ 1,600 

นิติวิทยาศาสตร์และงานยตุิธรรม ------- ภาคการศึกษาละ 45,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  15,000  บาท 

/ 22,500 2,000 2,000 

ระดับปริญญาโท        
เคมีศึกษา ภาคการศึกษาละ

30,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

--------- ---------- ---------- 15,000 2,000 2,000 
เคม ี
 

คณิตศาสตร ์ ------- ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,000  บาท 

/ 10,000 ------- ------- 
คณิตศาสตร์ศึกษา 

จุลชีววิทยา ------- ภาคการศึกษาละ 15,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  5,000  บาท 

/ 7,500 500 500 

ฟิสิกส ์ ------- ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/ 12,500 ------- 2,600 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

สถิติประยุกต ์ ------- ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,000  บาท 

/ 10,000 ------- 2,000 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั ------- ภาคการศึกษาละ 30,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  10,000  บาท 

/ 15,000 600 1,000 

นิติวิทยาศาสตร ์ ------- ภาคการศึกษาละ 38,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

/ 19,000 2,000 2,000 

ชีววิทยา ------- ภาคการศึกษาละ 25,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 

ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/ 12,500 ------- 2,000 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะเภสัชศาสตร์        
ระดับปริญญาเอก        
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  
    - แบบ 1.1 และ 2.1    

 
------- 

 
ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

 
/ 

 
13,200 

 
บรรยาย 
1,500/ 
ปฏิบัติ 
2,500 

 
บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

/ 13,200 บรรยาย 
1,500/ 
ปฏิบัติ 
2,500 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 



     9 
  

 
 

ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

เภสัชกรรมคลินิก  
    - แบบ 1.1 และ 2.1   

 
------- 

 
ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

 
/ 

 
13,200 

 
บรรยาย 
1,500/ 
ปฏิบัติ 
2,500 

 
บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 8 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

/ 13,200 บรรยาย 
1,500/ 
ปฏิบัติ 
2,500 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ)  
 

------- 

 
 
ภาคการศึกษาละ 36,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

 
 

/ 

 
 

18,200 

 
 

บรรยาย 
1,500/ 
ปฏิบัติ 
2,500 

 
 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

วิศวเภสัชกรรม  (นานาชาติ) 
    - แบบ 1.1 และ 2.1    

    - แบบ 1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 36,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

/ 18,200 บรรยาย 
1,500/ 
ปฏิบัติ 
2,500 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

เทคโนโลยีเภสัชกรรม  (นานาชาต)ิ 
    - แบบ 1.1 และ 2.1   

 
------- 

 
ภาคการศึกษาละ 36,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 

ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

 
/ 

 
18,200 

 
บรรยาย 
1,500/ 
ปฏิบัติ 
2,500 

 
บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 
 

------- ภาคการศึกษาละ 36,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 8  

ภาคการศึกษา  

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่   9 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,000  บาท 

/ 18,200 บรรยาย 
1,500/ 
ปฏิบัติ 
2,500 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

ระดับปริญญาโท        
เภสัชกรรมคลินิก  

        ------- 
ภาคการศึกษาละ 26,500 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

/ 13,200 บรรยาย 
1,500/ 
ปฏิบัติ 
2,500 

บรรยาย 
1,500/
ปฏิบัติ 
2,500 

การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสาธารณสุข 

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

      

ระดับปริญญาเอก        
วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์(นานาชาติ)  
แบบ 1.1 และ  2.1  

------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,500  บาท 

/ 20,000 500 5,000 

แบบ 1.2 และ  2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  13,500  บาท 

/ 20,000 500 5,000 



   11 
  

 
 

ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

วิศวกรรมเคมี    
 
 
 

------- 

 
 
 
 
ภาคการศึกษาละ 24,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

2,000 

วิศวกรรมพลังงาน 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีอาหาร 

    - แบบ  1.1 และ 2.1  

    - แบบ  1.2 และ 2.2 ------- ภาคการศึกษาละ 24,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/ 12,000 500 2,000 

การจัดการงานวิศวกรรม ------- ภาคการศึกษาละ 27,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,000  บาท 

/ 13,500 500 2,000 

ระดับปริญญาโท        
เทคโนโลยีชีวภาพ  

------- 
ภาคการศึกษาละ 20,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,700  บาท 

/ 10,000 500 2,000 
เทคโนโลยีอาหาร 
 

วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์  
 
 

------- 

 
ภาคการศึกษาละ 21,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  7,000  บาท 

 
/ 

 
10,500 

 
500 

 
2,000 วิศวกรรมเคม ี

วิศวกรรมพลังงาน 

การจัดการงานวิศวกรรม 

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์

ธุรกิจวิศวกรรม 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

คณะวิทยาการจัดการ        
ระดับปริญญาเอก        
การจัดการ ------- ภาคการศึกษาละ 125,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  42,000  บาท 

/ 62,500 1,500 15,000 

การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต ์ ------- ภาคการศึกษาละ 125,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  42,000  บาท 

/ 62,500 1,500 12,000 

ระดับปริญญาโท        
บัญชีมหาบณัฑิต ------- ภาคการศึกษาละ 65,000 

บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  22,000  บาท 

/ 32,500 1,500 7,000 

การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต ์ ------- ภาคการศึกษาละ 50,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาค
การศึกษาละ  17,000  บาท 

/ 25,000 1,500 5,500 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร        
ระดับปริญญาเอก        
ชีววิทยาศาสตรเ์พื่อเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  
 (นานาชาติ)   
    - แบบ 1.1 และ 2.1 

 
 
       -------- 

ภาคการศึกษาละ 24,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 6 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  7 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/  
12,000 

 
1,500 

 
1,500 

    - แบบ 1.2 และ 2.2 -------- ภาคการศึกษาละ 24,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 10 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  11 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  8,000  บาท 

/  
12,000 

 
1,500 

 
1,500 
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ชื่อหลักสูตร 

เรียกเก็บอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา ค่าลง 
ทะเบียน 
ภาค

การศึกษา 
ฤดูร้อน 
ภาค

การศึกษาละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
เรียนใน
ระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิตละ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
ส าหรับ

นักศึกษา 
ต่าง

หลักสูตร 
หน่วยกิตละ 

แบบอัตราเดียว 
จนกว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 

                                แบบสองอัตรา 
อัตราแรก  

ค่าลงทะเบียน  
ภาคการศึกษาละ.........บาท 
เรียกเก็บจ านวน .............. 
ภาคการศึกษา 

อัตราท่ีสอง   
ค่าลงทะเบียน  

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........  
ภาคการศึกษาละ ............. บาท  
จนกว่าส าเร็จการศึกษา 

กรณีส าเร็จการศึกษาก่อน
ครบจ านวนภาคการศึกษา 
ในอัตราแรก จะต้องช าระ 

ให้ครบตามจ านวนภาค
การศึกษาอัตราแรก 

ระดับปริญญาโท        
ชีวิทยาศาสตรเ์พื่อเกษตรกรรมท่ียัง่ยืน  
(นานาชาติ)        

 
       -------- 

ภาคการศึกษาละ 18,000 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  6,000  บาท 

/ 9,000 1,500 1,500 

สัตวศาสตร์                                                                 
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาร่วม        
ระดับปริญญาโท        
การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม 

-------- ภาคการศึกษาละ 27,550 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  9,500  บาท 

/ 13,700 2,500 2,500 

อนุรักษ์ศิลปกรรม -------- ภาคการศึกษาละ 37,450 
บาท   เรียกเก็บจ านวน 4 
ภาคการศึกษา 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  5 จนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ  12,500  บาท 

/ 18,700 2,500 2,500 

 
     
หมายเหตุ   ทั้งนี้  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ก าหนดตามอัตราที่ 1   จะต้องช าระค่าลงทะเบียนให้ครบตามจ านวนภาคการศึกษาตามอัตราที่ 1 
              **ยกเว้น ปริญญาเอก และปริญญาโท  สาขาวิชาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      
 
            
 

 


