
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 
 

 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
ปริญญาตร ี  บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาปกติ  บัณฑิตศึกษาปกติ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ทรัพยากรประมง  การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าและทรัพยากรประมง 

เคมีเพื่ออุตสาหกรรม  เคมีประยุกต์ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  เทคโนโลยียาง 

สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน  คณิตศาสตร์ประยุกต์ฯ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  บริหารธุรกิจ 

การจัดการงานวิศวกรรม   

เทคโนโลยีสารสนเทศ  บัณฑิตศึกษาเกินหลักสูตร 

ระบบสารสนเทศ  ภาคฤดูร้อน 

เทคโนโลยีอาหาร   

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม   

พัฒนาธุรกิจ   

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   

บัญชีบัณฑิต   

การจัดการรัฐกิจ   

การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว   

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ   

นักศึกษาเกินเหลักสูตร   
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หน้า 2 จาก 29 
 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                          
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 

อาชวีอนามยัและ 
ความปลอดภยั  
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

63 22,000 17,600 
57-62 18,000 14,400 
ก่อนรหัส 

57 
15,000 12,000 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 3 จาก 29 
 

 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
  

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                          
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
เทคโนโลยกีารจดัการ
อุตสาหกรรม 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-63 18,000 14,400 
ก่อนรหัส 

57 
15,000 12,000 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหัส 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 4 จาก 29 
 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

 อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                         
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื 
(ขือ่เดมิ :เทคโนโลยกีารจดัการสิง่แวดลอ้ม) 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-63 18,000 14,400 
ก่อนรหัส 

57 
15,000 12,000 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 5 จาก 29 
 

 เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 
  

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                       
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-63  18,000  14,400 
ก่อนรหัส 

57 
15,000 12,000 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 6 จาก 29 
 

 การจัดการงานวิศวกรรม 

 อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                        
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
การจัดการงานวิศวกรรม 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-63 18,000 14,400 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 7 จาก 29 
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                       
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-63 18,000 14,400 
ก่อนรหัส 

57 
15,000 12,000 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 8 จาก 29 
 

 ระบบสารสนเทศ 

 อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                         
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
ระบบสารสนเทศ 
(ขือ่เดมิ : ธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

60-63 18,000 14,400 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

57-59 16,000 12,800 
ก่อนรหัส 

57 
13,000 10,400 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 9 จาก 29 
 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 

 อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                          
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม
ยางพารา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-63  18,000  14,400 
ก่อนรหัส 

57 
15,000 12,000 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นกัศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 10 จาก 29 
 

 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                         
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร 
 
 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง/ปริญญาตรี 

63 18,000 14,400 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-62  18,000  14,400 
ก่อนรหัส 

57 
15,000 12,000 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 11 จาก 29 
 

 

 
 

เทคโนโลยีอาหาร 

 อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                          
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
เทคโนโลยีอาหาร  
 
 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง/ปริญญาตรี 

63 18,000  14,400 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-62 18,000 14,400 
ก่อนรหัส 

57 
15,000 12,000 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 
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หน้า 12 จาก 29 
 

 ทรัพยากรประมง 

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                          
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
ทรัพยากรประมง  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม

การเกษตรและประมง/ปริญญาตรี 
63 18,000 14,400 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

60-62 18,000 14,400 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf
http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf


หน้า 13 จาก 29 
 

 พัฒนาธุรกิจ 

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                        
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
พัฒนาธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ/ปริญญาตรี 
57-63 16,000 12,800 

ก่อนรหัส 
57 

13,000 10,400 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf
http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf


หน้า 14 จาก 29 
 

 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                        
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
พัฒนาธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ/ปริญญาตรี 
57-63 16,000 12,800 

ก่อนรหัส 
57 

13,000 10,400 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf
http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf


หน้า 15 จาก 29 
 

 บัญชีบัณฑิต 

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                        
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
บัญชีบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ/ปริญญาตรี 
63 16,000 12,800 

58-62 32,000 25,600 
 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf
http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf


หน้า 16 จาก 29 
 

 การจัดการรัฐกิจ 
  

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                          
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
การจัดการรัฐกิจ 
(ชื่อเดิม : การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

57-63 16,000 12,800 
ก่อนรหัส 

57 
13,000 10,400 

 
 
 
 
 
 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf
http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf


หน้า 17 จาก 29 
 

 
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

  

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                         
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
 
(ชื่อเดิม : การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว) 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

57-63 21,000 16,800 
ก่อนรหัส 

57 
18,000 14,400 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf
http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf


หน้า 18 จาก 29 
 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

  

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                         
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
ทางธรุกิจ 
(ชือ่เดมิ : ภาษา การสือ่สารและธรุกจิ) 
 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/ปริญญาตรี 

63 16,000 12,800 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

57-62 16,000 12,800 
ก่อนรหัส 

57 
13,000 10,400 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf
http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf


หน้า 19 จาก 29 
 

 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(นานาชาต)ิ 

  

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  ปีการศึกษา 2563 
 

 

ภาคการศกึษาที่  1  และ 2                                            
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เดมิ ลด 20% 
ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร     
ทางธรุกิจ(นานาชาต)ิ 
 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/ปริญญาตรี 

63 28,000 22,400 

 

ภาคฤดูร้อน   
 

ปรญิญาตรี/ทุกสาขาวชิา 
จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

นักศกึษากอ่นรหสั 57  3,000 4,500 6,000 - 

นักศกึษาตัง้แต่รหัส 57-63 3,600 5,400 7,200 - 

 
 การพิมพ์ใบน าช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf
http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/080625631328_1591597686.pdf


หน้า 20 จาก 29 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา บัณฑิตศึกษา 

  ปีการศึกษา 2563 

  
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร 
 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง/ปริญญาโท 

63 28,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาโท 

58-62 28,000 
ก่อนรหัส 

58 
22,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 21 จาก 29 
 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าและทรัพยากรประมง 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา บัณฑิตศึกษา 

  ปีการศึกษา 2563 

  
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าและ
ทรัพยากรประมง 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
(ชือ่เดมิ: การเพาะเลีย้งสตัวน์ า้) 
 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง/ปริญญาโท 

63 28,000 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง/ปริญญาเอก 

63 28,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาโท 

58-62 28,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาเอก 

58-62 28,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 22 จาก 29 
 

เคมีประยุกต ์

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา บัณฑติศึกษา 

  ปีการศึกษา 2563 

  
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เคมีประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาโท 

60-63 28,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 23 จาก 29 
 

คณิตศาสตรป์ระยุกต์และวิทยาการค านวณ             
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา บัณฑิตศึกษา 

  ปีการศึกษา 2563 

 
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

คณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละ
วทิยาการค านวณ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาโท 

58-63 28,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 24 จาก 29 
 

เทคโนโลยียาง 

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา บัณฑติศึกษา 

  ปีการศึกษา 2563 

  
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

เทคโนโลยยีาง  
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาโท 

58-63 28,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาเอก 

58-63 28,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 25 จาก 29 
 

บริหารธุรกิจ 

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา บัณฑติศึกษา 

  ปีการศึกษา 2563 

  
สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 

บริหารธุรกิจ  
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาโท 

58-63 27,000 
57 22,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 26 จาก 29 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน บัณฑิตศึกษา   
 

 
ระดบัการศกึษา/สาขาวชิา 

จ านวน (หนว่ยกติ)/ค่าธรรมเนียมการศกึษา (บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

บณัฑติศึกษา/ทกุสาขาวิชา 
1) รายวชิาปรบัพื้นฐานปรญิญาโท  
   ภาคสมทบ และรายวชิาภาษาองักฤษ 

 
 

7,000 

 
 

12,000 

 
 

16,000 

 
 

21,000 

2) รายวชิาปรบัพื้นฐานปรญิญาโท ภาคปกติ 5,000 7,000 10,000 12,000 
3) รายวชิาอื่นๆ (ยกเวน้รายวชิาปรบัพืน้ฐาน) เก็บครึ่งหนึ่งของอัตราภาคปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 27 จาก 29 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรก าหนด 
 

ระดับปริญญาตรี   

 นักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบ 8 ภาคการศึกษาปกติ(ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพัก/ให้พัก
การศึกษา) เก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราภาคการศึกษาปกติ ยกเว้น  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%  โดยนักศึกษาต้องด าเนินการแจ้งข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบแจ้ง
ชื่อเกินหลักสูตรก่อนวันช าระเงินของแต่ละภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 

สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 
เดมิ ลด 20% 

อาชวีอนามัยและความปลอดภยั  
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-59 9,000 7,200 
ก่อนรหัส 

57 
7,500 6,000 

เทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-59 9,000 7,200 
ก่อนรหัส 

57 
7,500 6,000 

สิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื 
(ขือ่เดมิ :เทคโนโลยกีารจดัการสิง่แวดล้อม) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-59 9,000 7,200 
ก่อนรหัส 

57 
7,500 6,000 

เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-59  9,000 7,200 
ก่อนรหัส 

57 
7,500 6,000 

การจัดการงานวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-59 9,000 7,200 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-59 9,000 7,200 
ก่อนรหัส 

57 
7,500 6,000 

ระบบสารสนเทศ 
(ขือ่เดมิ : ธรุกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

* * * 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

57-59 8,000 6,400 
ก่อนรหัส 

57 
6,500 5,200 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-59  9,000 7,200 
ก่อนรหัส 

57 
7,500 6,000 

 

 



หน้า 28 จาก 29 
 

สาขาวิชา สังกดั/ระดบัการศกึษา รหสัป ี อัตรานกัศกึษาไทย 
เดมิ ลด 20% 

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร 
 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง/ปริญญาตรี 

 
* 

 
* 

 
* 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-59  9,000 7,200 
ก่อนรหัส 

57 
7,500 6,000 

เทคโนโลยีอาหาร 
 
 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรม
การเกษตรและประมง/ปริญญาตรี 

 
* 

 
* 

 
* 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

57-59 9,000 7,200 
ก่อนรหัส 

57 
7,500 6,000 

ทรัพยากรประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ปริญญาตรี 

 
* 

 
* 

 
* 

พัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

57-59 8,000 6,400 

ก่อนรหัส 
57 

6,500 5,200 

บัญชีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

58-59 16,000 12,800 

การจัดการรัฐกิจ 
(ชื่อเดิม : การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

57-59 8,000 6,400 
ก่อนรหัส 

57 
6,500 5,200 

การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
(ชื่อเดิม : การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

57-59 10,500 8,400 
ก่อนรหัส 

57 
9,000 7,200 

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
ทางธรุกิจ 
(ชือ่เดมิ : ภาษา การสือ่สารและธรุกจิ) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ/ปริญญาตรี 

57-59 8,000 6,400 
ก่อนรหัส 

57 
6,500 5,200 

ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร      
ทางธรุกิจ (นานาชาต)ิ 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/ปริญญาตรี 

 
* 

 
* 

 
* 

 

 
* ไมม่ีนกัศึกษาเกนิหลกัสูตร 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรก าหนด 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
 เรียกเก็บตามประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 
เป็นต้นไป ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 นักศึกษาต้องติดต่อคณะเพื่อแจ้งข้อมูลรายวิชา และจ านวนหน่วยกิต  
ที่เหลือทั้งหมด 

 

 


