
   อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

[อตัราคา่หนว่ยกิต]------------------------------------------------------------------------------------------------- <<ปรบัปรุง มีค. 64>> 

 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ภาคการศกึษาปกต ิ

สาขาวิชา รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา อตัรา(บาท) 
เทคโนโลยสีารสนเทศ รหัส 57-64 18,000 
เทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม รหัส 57-64 18,000 
สิง่แวดล้อมเพือ่ความยัง่ยนื 
(เดมิ : เทคโนโลยกีารจดัการสิง่แวดลอ้ม) 

รหัส 57-64 18,000 

เคมเีพือ่อตุสาหกรรม รหัส 57-64 18,000 
เทคโนโลยอีตุสาหกรรมยางพารา รหัส 57-64 18,000 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั รหัส 63-64 22,000 

ก่อนรหัส 63 18,000 
ระบบสารสนเทศ 
(เดมิ : ธรุกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

รหัส 60-64 18,000  
ก่อนรหัส 60 16,000 

การจดัการงานวศิวกรรม รหัส 57-64 18,000 
 

ภาคฤดรูอ้น 
รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา อตัราคา่หนว่ยกติ(บาท) 

1-3 หนว่ยกติ 4-6 หนว่ยกติ 7-9 หนว่ยกติ 
กอ่นรหสั 57 3,000 4,500 6,000 
รหสั 57-64 3,600 5,400 7,200 

 

 

 

นกัศกึษาตา่งชาติระดบัปรญิญาตร ีคดิอตัรา 1.5 เทา่ของอตัรานกัศกึษาไทย 



   อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

[อตัราคา่หนว่ยกิต]------------------------------------------------------------------------------------------------- <<ปรบัปรุง มีค. 64>> 

 

 ระดับปริญญาตรี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 

 ภาคการศกึษาปกต ิ
สาขาวิชา รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา อตัรา(บาท) 

พฒันาธรุกจิ รหัส 57-64 16,000 
ก่อนรหัส 57 13,000 

การจดัการรฐักจิ 
(เดมิ : การจดัการรฐักจิและวสิาหกจิ) 

รหัส 57-64 16,000 
ก่อนรหัส 57 13,000 

การจดัการธรุกจิการทอ่งเทีย่ว 
(เดมิ : การจดัการธรุกจิการทอ่งเทีย่วและโลจสิตกิสเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว) 

รหัส 57-64 21,000 
ก่อนรหัส 57 18,000 

บญัชบีณัฑติ รหัส 63-64 16,000 
รหัส 58-62 32,000 

 

ภาคฤดรูอ้น 
รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา อตัราคา่หนว่ยกติ(บาท) 

1-3 หนว่ยกติ 4-6 หนว่ยกติ 7-9 หนว่ยกติ 
กอ่นรหสั 57 3,000 4,500 6,000 
รหสั 57-64 3,600 5,400 7,200 

 

***ยกเว้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา(ไม่ปรับแผน)*** 

 

 

 

 

นกัศกึษาตา่งชาติระดบัปรญิญาตร ีคดิอตัรา 1.5 เทา่ของอตัรานกัศกึษาไทย 



   อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

[อตัราคา่หนว่ยกิต]------------------------------------------------------------------------------------------------- <<ปรบัปรุง มีค. 64>> 

 

 ระดับปริญญาตรี 

คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

 

ภาคการศกึษาปกต ิ
สาขาวิชา รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา อตัรา(บาท) 

เทคโนโลยอีาหาร รหัส 57-64 18,000 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีกษตร รหัส 57-64 18,000 
ทรพัยากรประมง รหัส 60-64 18,000 

 

ภาคฤดรูอ้น 
 

รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา 
อตัราคา่หนว่ยกติ(บาท) 

1-3 หนว่ยกติ 4-6 หนว่ยกติ 7-9 หนว่ยกติ 
กอ่นรหสั 57 3,000 4,500 6,000 
รหสั 57-64 3,600 5,400 7,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัศกึษาตา่งชาติระดบัปรญิญาตร ีคดิอตัรา 1.5 เทา่ของอตัรานกัศกึษาไทย 



   อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

[อตัราคา่หนว่ยกิต]------------------------------------------------------------------------------------------------- <<ปรบัปรุง มีค. 64>> 

 

 ระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

ภาคการศกึษาปกต ิ
สาขาวิชา รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา อตัรา(บาท) 

ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิ 
(เดมิ : ภาษา การสือ่สารและธรุกิจ) 

ตั้งแต่รหัส 64 
(ปริญญาตรีสองสถาบัน) 

38,000 

รหัส 57-64(หลักสูตรปกติ) 16,000 
ก่อนรหัส 57(หลักสูตรปกต)ิ 13,000 

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิ รหัส 63-64 28,000 
 

ภาคฤดรูอ้น 
 

รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา 
อตัราคา่หนว่ยกติ(บาท) 

1-3 หนว่ยกติ 4-6 หนว่ยกติ 7-9 หนว่ยกติ 
กอ่นรหสั 57 3,000 4,500 6,000 
รหสั 57-64 3,600 5,400 7,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัศกึษาตา่งชาติระดบัปรญิญาตร ีคดิอตัรา 1.5 เทา่ของอตัรานกัศกึษาไทย 



   อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

[อตัราคา่หนว่ยกิต]------------------------------------------------------------------------------------------------- <<ปรบัปรุง มีค. 64>> 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ภาคการศกึษาปกต ิ

สาขาวิชา รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา อตัรา(บาท) 
เคมปีระยกุต(์ปรญิญาโท) รหัส 60-64 28,000 
คณติศาสตรป์ระยกุตแ์ละวิทยาการค านวณ
(ปรญิญาโท) 

รหัส 58-64 28,000 

เทคโนโลยยีาง(ปรญิญาโท/ปรญิญาเอก) รหัส 58-64 28,000 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

ภาคการศกึษาปกต ิ
สาขาวิชา รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา อตัรา(บาท) 

บรหิารธรุกจิ รหัส 58-64 27,000 
รหัส 57 22,000 

 

คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง  
 

ภาคการศกึษาปกต ิ

สาขาวิชา รหสัปทีีเ่ขา้ศึกษา อตัรา(บาท) 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีกษตร รหัส 58-64 28,000 

ก่อนรหัส 58 22,000 
การเพาะเลีย้งสตัวน์ า้และทรพัยากรประมง 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

รหัส 58-64 28,000 

 

 

 
นกัศกึษาตา่งชาติระดบับณัฑติศึกษา คดิอตัรา 2 เท่าของอตัรานกัศกึษาไทย 



   อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

[อตัราคา่หนว่ยกิต]------------------------------------------------------------------------------------------------- <<ปรบัปรุง มีค. 64>> 

 

 

ภาคฤดรูอ้น 

 
รายวิชา 

อตัราคา่หนว่ยกติ(บาท) 
1-3 4-6 7-9 10-12 

 

1. รายวชิาปรบัพืน้ฐานปรญิญาโท(ภาคสมทบ/
ภาคพเิศษ) และรายวชิาภาษาอังกฤษ 

7,000 12,000 16,000 21,000 

2. รายวชิาปรบัพืน้ฐานปรญิญาโท(ภาคปกต)ิ 5,000 7,000 10,000 12,000 
3. รายวชิาอืน่ๆ(ยกเวน้รายวชิาปรบัพืน้ฐาน) เก็บครึ่งหนึ่งของอัตราภาคปกติ 

 

นกัศกึษาตา่งชาติระดบับณัฑติศึกษา คดิอตัรา 2 เท่าของอตัรานกัศกึษาไทย 


