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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ภาคปกติ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป 

ล าดับที ่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 
1 ค่าใบสมัครและคู่มือการสมัคร (ชุดละ) 100 100 100 

2 ค่าสมัครสอบคดัเลือก (สาขาวิชาละ) 500 500 500 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระคร้ังแรกคร้ังเดียว 

1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 1,000 1,000 

2 ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 50 50 50 

3 ค่าประกันของเสยีหาย    

 
- สาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 3,000 3,000 - 

- สาขาวิชาในคณะอื่นๆ 1,000 1,000 1,000 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายภาคการศึกษา 

1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ภาคการศึกษาละ) 2,000 2,000 2,000 

2 ค่าบ ารุงห้องสมดุ (ภาคการศึกษาละ) 1,000 1,000 1,000 

3 ค่าบริการสุขภาพ (ภาคการศึกษาละ) 100 100 100 

4 ค่าบริการคอมพิวเตอร์ (ภาคการศกึษาละ) 500 500 500 
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ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน 
(ภาคการศึกษาละ) 

 
50 

 
50 

 
50 

อัตราค่าธรรมเนียมที่ช าระเป็นรายคร้ัง 

1 ค่าปรับลงทะเบียนช้า/ ช าระเงินช้า (วันละ) 50 50 50 

2 ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสาขาวิชา 300 300 300 
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ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพกั 
การศึกษา (ภาคการศึกษาละ) 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

4 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 1,500 1,500 1,500 

5 ค่าสอบภาษาต่างประเทศ (ครั้งละ) 400 400 400 

6 ค่าสอบประมวลความรอบรู้ (ครั้งละ) 1,000 500 - 

7 ค่าสอบวัดคณุสมบัติ (ครั้งละ) 1,000 - - 

8 ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญา 1,000 1,000 1,000 
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ล าดับที ่ รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
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ค่าใบรับรองผลการศึกษา/ ใบรับรองการ 
ส าเรจ็การศึกษา/ ใบแทนปริญญาบัตร 
(ชุดละ) 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

10 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (ปีละ)                         เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ   
นักศึกษาช าระอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ัวไปในแต่ละภาคการศกึษาปกติประมาณ จ านวน  3,650 บาท   

ยกเว้น ภาคการศึกษาแรกช าระประมาณ จ านวน 4,500 บาท  ส าหรับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรฯ์ ช าระประมาณ       
จ านวน  6,100  บาท  
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2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ/รายวิชา/วิทยานิพนธ์  
 

ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ  
(หน่วยกิตละ) 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  

ทัศนศิลป ์
 

40,000 
 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหต ุ
ใต้ตาราง) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 30,000 1,000/2,000 1,200 

ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม                       ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง)   
คณะโบราณคดี    

จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 10,000 1,000/2,000 1,000 

สันสกฤตศึกษา 10,000 1,000/2,000 1,000 

โบราณคด ี 30,000 1,200/2,000 1,200 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ  30,000 1,000/2,000 1,000 

คณะอักษรศาสตร์       
ภาษาไทย 30,000 1,000/1,000 1,000 

ประวัติศาสตร ์ 30,000 1,000/1,000 1,000 

คณะศึกษาศาสตร์       
การบริหารการศึกษา 30,000 1,000/2,000 1,000 
หลักสตูรและการสอน 30,000 1,000/2,000 1,000 
พัฒนศึกษา 30,000 1,000/2,000 1,000 
เทคโนโลยีการศึกษา 30,000 1,000/2,000 1,000 

คณะวิทยาศาสตร์       

จุลชีววิทยา 8,000 300/500 500 

ชีววิทยา 20,000 1,000/1,000 1,000 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั 50,000 1,000/2,000 2,000 

เคม ี 30,000 1,000/2,000 2,000 

ฟิสิกส ์  5,000 1,000/2,000 500 

คณิตศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาติ) 25,000 2,000/2,000 2,000 
นิติวิทยาศาสตร์และงานยตุิธรรม 30,000 1,000/2,000 2,000 
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ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ  
(หน่วยกิตละ) 

คณะเภสัชศาสตร์       
วิทยาการเภสัชศาสตร์ (นานาชาต)ิ 10,000 1,000/1,700 1,700 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม (นานาชาติ) 10,000 1,000/1,700 1,700 
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 10,000 1,000/1,700 1,700 
วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)          10,000 1,000/1,700 1,700 
เภสัชกรรมคลินิก 10,000 1,000/1,700 1,700 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) 25,000 2,000/3,000 2,000 
วิศวกรรมเคม ี 20,000 500/700 500 

เทคโนโลยีชีวภาพ 20,000 500/700 500 
เทคโนโลยีอาหาร 20,000 500/700 500 
วิศวกรรมพลังงาน 20,000 500/700 500 

การจัดการงานวิศวกรรม 20,000 500/700 500 
คณะวิทยาการจัดการ       
การจัดการ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร          
ชีววิทยาศาสตรเ์พื่อเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

          ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 
 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต       

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์      

ทัศนศิลป ์   50,000 
     - แผน ก แบบ ก 1 9,000 500/800 (ภาคการศึกษาละ) 

     - แผน ก แบบ ก 2 9,000 500/800 800/- 
ทฤษฎีศิลป ์ 9,000 500/800 800/- 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
การออกแบบชุมชนเมือง 10,000 500/700 500/- 
สถาปัตยกรรม 10,000 500/700 500/- 
สถาปัตยกรรมไทย 10,000 500/700 500/- 
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 10,000 500/700 500/300 
ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 10,000 500/700 500/- 
ภูมิสถาปตัยกรรม 10,000 500/700 500/300 
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ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ภาคการศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ  
(หน่วยกิตละ) 

คณะโบราณคดี       
จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 7,000 700/700 700/700 
สันสกฤตศึกษา 7,000 700/700 700/700 
โบราณคด ี 5,000 500/700 500/500 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ 7,500 500/700 500/500 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 5,000 500/700 500/500 

คณะมัณฑนศลิป์                             

การออกแบบผลติภณัฑ ์ ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

คณะอักษรศาสตร์       
ประวัติศาสตร ์ 5,000 500/500 500/500 

ภาษาไทย  5,000 500/500 500/- 

คณะศึกษาศาสตร์       
การบริหารการศึกษา  4,500 500/800 800/300 
การสอนภาษาอังกฤษ 4,500 500/800 800/- 
การสอนภาษาไทย 4,500 500/800 800/- 
การสอนสังคมศึกษา 4,500 500/800 800/300 
เทคโนโลยีการศึกษา 4,500 500/800 800/300 
พัฒนศึกษา 4,500 500/800 800/300 
หลักสตูรและการสอน 4,500 500/800 800/300 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 4,500 500/800 800/- 

คณะวิทยาศาสตร์       

เคมีศึกษา  5,000 300/500 500/- 

เคม ี 5,000 300/500 500/- 

ชีววิทยา 5,000 300/500 500/- 

จุลชีววิทยา 5,000 300/500 500/- 

ฟิสิกส ์ 3,000 300/500 300/- 

สถิติประยุกต ์ 5,000 300/500 500/300 

คณิตศาสตร ์ 5,000 300/500 500/- 

คณิตศาสตร์ศึกษา 5,000 300/500 500/300 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั 10,000 1,000/1,000 1,000/1,000 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
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ระดับการศึกษา/คณะวิชา/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียม
พิเศษ  ภาค
การศึกษาละ 

ค่าลงทะเบียนรายวิชา  
(หน่วยกิตละ) 

บ,ป ที่ไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง/ 
บ,ป ที่ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ  
(หน่วยกิตละ) 

คณะเภสัชศาสตร์       
เภสัชกรรมคลินิก 5,000 1,000/1,200 1,200/300 
การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสาธารณสุข 5,000 1,000/1,200 1,200/300 
วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (วท.ม.) 5,000 1,000/1,700 1,700/- 
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 5,000 1,000/1,200 1,700/300 
สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 5,000 1,000/1,700 1,700/- 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร ์ 15,000 500/700 500/300 
วิศวกรรมเคม ี 15,000 500/700 500/- 

เทคโนโลยีชีวภาพ 10,000 500/700 500/300 
เทคโนโลยีอาหาร 10,000 500/700 500/300 
การจัดการงานวิศวกรรม 10,000 500/700 500/- 
วิศวกรรมพลังงาน 10,000 500/700 500/- 

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์ 10,000 500/700 500/- 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      
สัตวศาสตร ์ 20,000 500/1,000 500 
ชีววิทยาศาสตรเ์พื่อการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 
 

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาร่วม    
สนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา 5,000 500/800 800/500 
การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรม           ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใต้ตาราง) 
อนุรักษ์ศิลปกรรม ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย (ดูรายละเอียดที่หมายเหตุใตต้าราง) 

 
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนยีมพิเศษเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
 1.1 ระดับปรญิญาดุษฎีบณัฑิต เรยีกเก็บไมเ่กิน 6 ภาคการศึกษา  (ยกเว้น) 
      (1) สาขาวิชาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  (สาขาวิชาทัศนศิลป์) ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท  ให้ช าระทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
      (2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน เรียกเก็บตามแผนการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  ดังนี้ 
     ก) แบบ 1.1 เรียกเก็บไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา 
     ข) แบบ 1.2 เรียกเก็บไมเ่กิน 8 ภาคการศึกษา 
     ค) แบบ 2.1 เรียกเก็บไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา 
     ง) แบบ 2.2 เรียกเก็บไมเ่กิน 8 ภาคการศึกษา 
 1.2 ระดับปรญิญามหาบณัฑิต  เรยีกเก็บไมเ่กิน 4 ภาคการศึกษา   ยกเว้นสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร์       เรียก
เก็บไมเ่กิน 6 ภาคการศึกษา 
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 2. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  
     2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์
           ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร 360,000 บาท  เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกนิ 6  ภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท     ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษา
ต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลยัหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีต้องช าระค่าลงทะเบียน
เหมาจ่าย 
          ทั้งนี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อนครบ 6 ภาคการศึกษา ต้องช าระคา่ลงทะเบียนให้
ครบถ้วนตามคา่ใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
     2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 
          ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เรยีกเก็บตามแบบการศึกษา ดังนี ้
          ก) แบบ 1.1 ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000  บาท 
                        ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

        ข) แบบ 2.1 ไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 48,000  บาท 
                        ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาเกิน 7 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

        ค) แบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 46,000  บาท 
                        ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาเกิน 8 ภาคการศึกษา ให้ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระ 
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราทีม่หาวิทยาลยัหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีต้องช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นท่ีมีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม ให้นักศึกษาช าระคา่ลงทะเบียนเพิม่เตมิในอัตราหน่วยกิตละ 1,500 บาท 

    2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา  ดังนี ้
 - ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 90,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 90,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 3 จ านวน 80,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 4 จ านวน 80,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 5 จ านวน 80,000 บาท 
 - ภาคการศึกษาที่ 6 จ านวน 80,000 บาท   
 ส าหรับ นักศึกษาที่ศึกษาเกิน 6 ภาคการศึกษา ใหช้ าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  30,000 บาท 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
     ค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย เรียกเก็บตามแบบนักศึกษา  ดังนี ้
      ก) แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร 240,000 บาท เรียกเก็บเป็นรายภาค
การศึกษา ไมเ่กิน 6 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
      ข) แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร 240,000 บาท เรียกเก็บเป็นรายภาค
การศึกษา ไมเ่กิน 10 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
       ทั้งนี้ หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อน 6 ภาคการศึกษา หรือ 10 ภาคการศึกษา แล้วแต่กรณี นักศึกษาต้อง
ช าระค่าลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามจ านวนค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร      
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  ส าหรับค่าลงทะเบยีนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท     
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราทีม่หาวิทยาลยัหรือท่ีคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีต้องช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
                  2.5 หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ ์  

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศกึษาละ 35,000 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา        
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย 
        2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  100,000  บาท   เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกิน 4        
ภาคการศึกษา   ภาคการศึกษาละ 25,000  บาท  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากการช าระ
ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย 
  ทั้งนี้ หากนักศึกษาเรียนรายวิชาครบถ้วนตลอดหลักสูตรก่อน 4 ภาคการศึกษา  ต้องช าระค่าลงทะเบยีนให้
ครบถ้วนตามคา่ใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
  ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดรู้อนให้ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศกึษาละ 
5,000 บาท   และส าหรับนักศึกษาหลักสตูรอื่นที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชา ให้นักศึกษาช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม ในอัตราหน่วยกิตละ 2,000  บาท 
 2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร 120,000 บาท เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาไม่เกิน 4 ภาค 
การศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรก าหนด 
นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวิชานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากท่ีต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย 
  ทัง้นี้ หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาก่อน 4 ภาคการศึกษา ต้องช าระค่าลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามจ านวน
ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร    
  ส าหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดรู้อน ให้ช าระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ       
15,000  บาท  
  2.8 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศกึษาละ 27,550 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา        
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย  
       2.9 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ย ภาคการศกึษาละ 37,450 บาท ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา     
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากหลักสตูรก าหนด นักศึกษาต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่เตมิตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยหรือที่คณะวชิานั้นก าหนดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องช าระค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย 
            ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ช าระค่าลงทะเบยีนเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ           
30,000  บาท    
  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นท่ีมีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในสาขาวิชานี้ ให้นักศึกษาช าระ
ค่า ลงทะเบียนเพิม่เตมิ ในอัตราหน่วยกิตละ 2,500 บาท 
            3. รายวิชาการศึกษาภาคสนาม คณะโบราณคดี หน่วยกติละ 1,000 บาท 
 4. ค่าธรรมเนยีมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 


