
ประเภท คา่ธรรมเนียมการศกึษา
การเข้าศกึษา แบบเหมาจ่าย

(ต่อภาคการศกึษา)
01 มนุวยศาสตร์ ภาคปกติ 15,000
01 มนุวยศาสตร์ สาขาฦิชาภาวาไทยในฐานะภาวาต่างประเทศ นานาชาติ(ต่างชาติ) 55,000
01 มนุวยศาสตร์ สาขาภาวาและฦศฒนธรรมพม่า ภาคปกติ 15,000
01 มนุวยศาสตร์ สาขาฦิชาการท่องเที่ยฦ ภาคพิเศษ 28,000
01 มนุวยศาสตร์ สาขาฦิชาภาวาจีน ภาคพิเศษ 28,000
02 ศษกวาศาสตร์ ภาคปกติ 15,000
03 ฦิจิตรศิลป์ ภาคปกติ 15,000
03 ฦิจิตรศิลป์ สาขาฦิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาคปกติ 28,000
03 ฦิจิตรศิลป์ สาขาฦิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ ภาคปกติ 30,000
04 สศงคมศาสตร์ ภาคปกติ 15,000
04 สศงคมศาสตร์  สาขาฦิชาสศงคมศาสตร์ นานาชาติ 40,000
04 สศงคมศาสตร์  สาขาฦิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ นานาชาติ 46,000
04 สศงคมศาสตร์ สาขาฦิชาอาเซยีนศษกวา ภาคปกติ 15,000
05 ฦิทยาศาสตร์ ภาคปกติ 16,000
05 ฦิทยาศาสตร์  สาขาฦิชาฦิทยาศาสตร์ส่ิงแฦดล้อม (หลศกสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ 35,000
06 ฦิศฦกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 16,000
06 ฦิศฦกรรมศาสตร์  (ค่าขษน้ทะเบียนนศกศษกวา 20,000 บาท เป็นรายการเรียกเก็บครศ้งเดียฦ ในเทอมแรกที่เข้าศษกวา) ภาคพิเศษ 35,000
06 ฦิศฦกรรมศาสตร์  สาขาฦิชาฦิศฦกรรมเครื่องกล  (ค่าขษน้ทะเบียนนศกศษกวา 20,200 บาท เป็นรายการเรียกเก็บครศ้งเดียฦ ในเทอมแรกที่เข้าศษกวา) นานาชาติ(ไทย) 50,000
06 ฦิศฦกรรมศาสตร์  สาขาฦิชาฦิศฦกรรมเครื่องกล  (ค่าขษน้ทะเบียนนศกศษกวา 20,200 บาท เป็นรายการเรียกเก็บครศ้งเดียฦ ในเทอมแรกที่เข้าศษกวา) นานาชาติ(ต่างชาติ) 70,000
06 ฦิศฦกรรมศาสตร์  สาขาฦิชาฦิศฦกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลศกสูตรสองภาวา) ภาคปกติ 35,000
06 ฦิศฦกรรมศาสตร์  สาขาฦิชาฦิศฦกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลศกสูตรนานาชาติ) นานาชาติ(ไทย) 50,000
06 ฦิศฦกรรมศาสตร์  สาขาฦิชาฦิศฦกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลศกสูตรนานาชาติ) นานาชาติ(ต่างชาติ) 70,000
07 แพทยศาสตร์ ภาคปกติ 20,000
08 เกวตรศาสตร์ ภาคปกติ 16,000
09 ทศนตแพทยศาสตร์ * ภาคปกติ 20,000
10 เภสศชศาสตร์ * ภาคปกติ 20,000
11 เทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ 20,000
12 พยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ 20,000
12 พยาบาลศาสตร์  สาขาฦิชาพยาบาลศาสตร์  (ค่าขษน้ทะเบียนนศกศษกวา 20,200 บาท เป็นรายการเรียกเก็บครศ้งเดียฦ ในเทอมแรกที่เข้าศษกวา) นานาชาติ(ไทย) 45,000
12 พยาบาลศาสตร์  สาขาฦิชาพยาบาลศาสตร์  (ค่าขษน้ทะเบียนนศกศษกวา 20,200 บาท เป็นรายการเรียกเก็บครศ้งเดียฦ ในเทอมแรกที่เข้าศษกวา) นานาชาติ(ต่างชาติ) 65,000
13 อตุสาหกรรมเกวตร ภาคปกติ 16,000
13 อตุสาหกรรมเกวตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภศณฑ์ทางทะเล ภาคปกติ 35,000
14 สศตฦแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 20,000
15 บริหารธรุกิจ ภาคปกติ 15,000
15 บริหารธรุกิจ   หลศกสูตรบศญชี,หลศกสูตรบริหารธรุกิจ ภาคพิเศษ 28,000
15 บริหารธรุกิจ   สาขาฦิชาการจศดการธรุกิจบริการ (หลศกสูตรสามภาวา) ภาคปกติ 50,000
16 เศรวฐศาสตร์ ภาคปกติ 20,000
16 เศรวฐศาสตร์   (หลศกสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ 35,000
17 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 29,000
17 สถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนฦใหม่ นานาชาติ(ไทย) 65,000
17 สถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนฦใหม่ นานาชาติ(ต่างชาติ) 85,000
18 การส่ือสารมฦลชน ภาคปกติ 20,000
18 การส่ือสารมฦลชน สาขาฦิชาภาพยนตร์ดิจิทศล  (หลศกสูตรสองภาวา) ภาคปกติ 45,000
19 รศฐศาสตร์และรศฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ 15,000
20 นิติศาสตร์ ภาคปกติ 15,000
20 นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 22,000
21 ฦิทยาลศยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี  สาขาฦิชาแอนนิเมชศ่น ภาคปกติ 35,000
21 ฦิทยาลศยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี  สาขาฦิชาแอนนิเมชศ่น และฦิชฦลเอฟเฟกต์ (หลศกสูตรสองภาวา) ภาคปกติ 38,000
21 ฦิทยาลศยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี  สาขาฦิชาการจศดการสมศยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 33,000
21 ฦิทยาลศยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี สาขาฦิชาการจศดการสมศยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลศกสูตรสองภาวา) ภาคปกติ 33,000
21 ฦิทยาลศยศิลปะ ส่ือฯ  สาขาฦิชาการจศดการสมศยใหม่ฯ ภาคพิเศษ 30,000
21 ฦิทยาลศยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี  สาขาฦิชาฦิศฦกรรมซอฟต์แฦร์ นานาชาติ(ไทย) 40,000
21 ฦิทยาลศยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี สาขาฦิชาดิจิทศลเกม (หลศกสูตรสองภาวา) ภาคปกติ 38,000
21 ฦิทยาลศยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี  สาขาฦิชาบูรณาการอตุสาหกรรมดิจิทศล ภาคปกติ 35,000
24 ฦิทยาลศยนานาชาตินฦศตกรรมดิจิทศล  สาขาฦิชานฦศตกรรมดิจิทศล (หลศกสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ 55,000

    หมายเหตุ.- 

        * คณะเภสศชศาสตร์ ชศ้นปีที่ 6 และคณะทศนตแพทยศาสตร์ ชศ้นปีที่ 4, 5, 6 ค่าธรรมเนียมการศษกวา ปีละ 60,000 บาท
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        - ค่าใช้จ่ายของหอพศกนศกศษกวาที่พศกหอในมหาฦิทยาลศยเชียงใหม่ ดูรายละเอยีดที่เฦ็บไซต์ https://udo.oop.cmu.ac.th/  เมนู : ค่าใช้จ่ายในการเข้าพศก


