
ประเภท คาธรรมเนียมการศึกษา

การเขาศึกษา แบบเหมาจาย

(ตอภาคการศึกษา)

01 มนุษยศาสตร ภาคปกติ 15,000

01 มนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ นานาชาต(ิตางชาต)ิ 55,000

01 มนุษยศาสตร สาขาวิชาการทองเที่ยว (อยูระหวางเสนอปรับชื่อสาขา) ภาคพิเศษ 28,000

01 มนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ 28,000

01 มนุษยศาสตร สาขาวิชามนุษยศาสตรและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาต)ิ นานาชาต(ิไทย) 35,000

01 มนุษยศาสตร สาขาวิชามนุษยศาสตรและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาต)ิ นานาชาต(ิตางชาต)ิ 55,000

02 ศึกษาศาสตร ภาคปกติ 15,000

03 วิจิตรศิลป ภาคปกติ 15,000

03 วิจิตรศิลป สาขาวิชาการถายภาพสรางสรรค ภาคปกติ 23,000

03 วิจิตรศิลป สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ 25,000

04 สังคมศาสตร ภาคปกติ 15,000

04 สังคมศาสตร  สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนาอยางยั่งยืน นานาชาติ 40,000

05 วิทยาศาสตร ภาคปกติ 16,000

05 วิทยาศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาต)ิ ภาคปกติ 35,000

06 วิศวกรรมศาสตร ภาคปกติ 16,000

06 วิศวกรรมศาสตร  (คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา 20,000 บาท เปนรายการเรียกเก็บครั้งเดียว ในเทอมแรกที่เขาศึกษา) ภาคพิเศษ 35,000

06 วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา 20,200 บาท เปนรายการเรียกเก็บครั้งเดียว ในเทอมแรกที่เขาศึกษา) นานาชาต(ิไทย) 50,000

06 วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา 20,200 บาท เปนรายการเรียกเก็บครั้งเดียว ในเทอมแรกที่เขาศึกษา) นานาชาต(ิตางชาต)ิ 70,000

06 วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขาย (หลักสูตรนานาชาต)ิ นานาชาต(ิไทย) 50,000

06 วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขาย (หลักสูตรนานาชาต)ิ นานาชาต(ิตางชาต)ิ 70,000

06 วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและปญญาประดิษฐ ภาคปกติ 29,000

06 วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาต)ิ นานาชาต(ิไทย) 50,000

06 วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชาอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาต)ิ นานาชาต(ิตางชาต)ิ 70,000

07 แพทยศาสตร ภาคปกติ 20,000

08 เกษตรศาสตร ภาคปกติ 16,000

09 ทันตแพทยศาสตร  *** ภาคปกติ 20,000

10 เภสัชศาสตร   (ใชเรียกเก็บ รหัส 65 ลงไป) ภาคปกติ 20,000

10 เภสัชศาสตร *  (ใชเรียกเก็บ รหัส 66 เปนตนไป) ภาคปกติ 30,000

11 เทคนิคการแพทย ภาคปกติ 20,000

12 พยาบาลศาสตร ภาคปกติ 20,000

12 พยาบาลศาสตร  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  (คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา 20,200 บาท เปนรายการเรียกเก็บครั้งเดียว ในเทอมแรกที่เขาศึกษา) นานาชาต(ิไทย) 45,000

12 พยาบาลศาสตร  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  (คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา 20,200 บาท เปนรายการเรียกเก็บครั้งเดียว ในเทอมแรกที่เขาศึกษา) นานาชาต(ิตางชาต)ิ 65,000

13 อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ 16,000

13 อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารทะเล ภาคปกติ 26,000

13 อุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ ภาคปกติ 40,000

14 สัตวแพทยศาสตร ** ภาคปกติ 20,000

15 บริหารธุรกิจ ภาคปกติ 15,000

15 บริหารธุรกิจ   หลักสูตรบัญช,ีหลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 28,000

15 บริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรสามภาษา) ภาคปกติ 40,000

15 บริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาต)ิ นานาชาติ 55,000

16 เศรษฐศาสตร ภาคปกติ 20,000

16 เศรษฐศาสตร   (หลักสูตรนานาชาต)ิ ภาคปกติ 35,000

17 สถาปตยกรรมศาสตร ภาคปกติ 29,000

17 สถาปตยกรรมศาสตร  สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปตยกรรมแนวใหม นานาชาต(ิไทย) 65,000

17 สถาปตยกรรมศาสตร  สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปตยกรรมแนวใหม นานาชาต(ิตางชาต)ิ 85,000

18 การสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 20,000

18 การสื่อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตรดิจิทัล  (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ 45,000

19 รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ภาคปกติ 15,000

20 นิติศาสตร ภาคปกติ 15,000

20 นิติศาสตร ภาคพิเศษ 22,000

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  สาขาวิชาแอนนิเมชั่น ภาคปกติ 35,000

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  สาขาวิชาแอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ 38,000

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 33,000

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ 33,000

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมฯ ภาคพิเศษ 30,000

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร นานาชาต(ิไทย) 40,000

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทัลเกม (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ 38,000

21 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล ภาคปกติ 32,500

24 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาต)ิ ภาคปกติ 55,000

         ** คณะสัตวแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท , ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท , ชั้นปที่ 4  ปละ 60,000 บาท

             ชั้นปที่ 5 และชั้นปที่ 6  ปละ 70,000 บาท

         *** คณะทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 3 คาธรรมเนียมการศึกษา ปละ 80,000 บาท  ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5 และชั้นปที่ 6 ปละ 100,000 บาท

          * คณะเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 6 คาธรรมเนียมการศึกษา ปละ 80,000 บาท

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รหัส
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