
ประเภท ค่าธรรมเนยีมการศึกษา

การเข้าศึกษา แบบเหมาจ่าย

01 มนษุยศาสตร์ ภาคปกติ 15,000

01 มนษุยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ นานาชาติ(ตา่งชาต)ิ 55,000

01 มนษุยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพมา่ ภาคปกติ 15,000

01 มนษุยศาสตร์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว ภาคพิเศษ 28,000

01 มนษุยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี ภาคพิเศษ 28,000

02 ศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ 15,000

03 วจิติรศิลป์ ภาคปกติ 15,000

03 วจิติรศิลป ์สาขาวชิาศิลปะการถา่ยภาพ ภาคปกติ 28,000

03 วจิติรศิลป ์สาขาวชิาสือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่ ภาคปกติ 30,000

04 สงัคมศาสตร์ ภาคปกติ 15,000

04 สงัคมศาสตร์  สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ นานาชาติ 40,000

04 สงัคมศาสตร์  สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์ นานาชาติ 46,000

04 สงัคมศาสตร์ สาขาวชิาอาเซยีนศึกษา ภาคปกติ 15,000

05 วทิยาศาสตร์ ภาคปกติ 16,000

05 วทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม (หลกัสตูรนานาชาติ) ภาคปกติ 35,000

06 วศิวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 16,000

06 วศิวกรรมศาสตร์  (คา่ขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา 20,000 บาท เป็นรายการเรียกเกบ็คร้ังเดยีว ในเทอมแรกที่เขา้ศึกษา) ภาคพิเศษ 35,000

06 วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  (คา่ขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา 20,200 บาท เป็นรายการเรียกเกบ็คร้ังเดยีว ในเทอมแรกที่เขา้ศึกษา) นานาชาติ(ไทย) 50,000

06 วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  (คา่ขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา 20,200 บาท เป็นรายการเรียกเกบ็คร้ังเดยีว ในเทอมแรกที่เขา้ศึกษา) นานาชาติ(ตา่งชาต)ิ 70,000

06 วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย (หลกัสตูรสองภาษา) ภาคปกติ 35,000

06 วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย (หลกัสตูรนานาชาติ) นานาชาติ(ไทย) 50,000

06 วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย (หลกัสตูรนานาชาติ) นานาชาติ(ตา่งชาต)ิ 70,000

07 แพทยศาสตร์ ภาคปกติ 20,000

08 เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ 16,000

09 ทันตแพทยศาสตร์ * ภาคปกติ 20,000

10 เภสชัศาสตร์ * ภาคปกติ 20,000

11 เทคนคิการแพทย์ ภาคปกติ 20,000

12 พยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ 20,000

12 พยาบาลศาสตร์  สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  (คา่ขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา 20,200 บาท เป็นรายการเรียกเกบ็คร้ังเดยีว ในเทอมแรกที่เขา้ศึกษา) นานาชาติ(ไทย) 45,000

12 พยาบาลศาสตร์  สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  (คา่ขึ้นทะเบยีนนกัศึกษา 20,200 บาท เป็นรายการเรียกเกบ็คร้ังเดยีว ในเทอมแรกที่เขา้ศึกษา) นานาชาติ(ตา่งชาต)ิ 65,000

13 อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ 16,000

13 อุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล ภาคปกติ 35,000

14 สตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 20,000

15 บริหารธุรกจิ ภาคปกติ 15,000

15 บริหารธุรกจิ   หลกัสตูรบัญชี,หลกัสตูรบริหารธุรกจิ ภาคพิเศษ 28,000

15 บริหารธุรกจิ   สาขาวชิาการจัดการธุรกจิบริการ (หลกัสตูรสามภาษา) ภาคปกติ 50,000

16 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ 20,000

16 เศรษฐศาสตร์   หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์ ตรี-โท สองภาษา ภาคปกติ 35,000

16 เศรษฐศาสตร์   หลกัสตูรนานาชาติ ภาคปกติ 35,000

17 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 29,000

17 สถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาการออกแบบเชงิบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม ่ นานาชาติ(ไทย) 65,000

17 สถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาการออกแบบเชงิบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม ่ นานาชาติ(ตา่งชาต)ิ 85,000

18 การสือ่สารมวลชน ภาคปกติ 20,000

18 การสือ่สารมวลชน สาขาวชิาภาพยนตร์ดจิทิัล  (หลกัสตูรสองภาษา) ภาคปกติ 45,000

19 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ 15,000

20 นติศิาสตร์ ภาคปกติ 15,000

20 นติศิาสตร์ ภาคพิเศษ 22,000

21 วทิยาลยัศิลปะ สือ่และเทคโนโลยี  สาขาวชิาแอนนเิมชั่น และวชิวลเอฟเฟกตล์กัสตูรสองภาษา) ภาคปกติ 38,000

21 วทิยาลยัศิลปะ สือ่ฯ  สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 33,000

21 วทิยาลยัศิลปะ สือ่ฯ  สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสตูรสองภาษา) ภาคปกติ 33,000

21 วทิยาลยัศิลปะ สือ่ฯ  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ นานาชาติ(ไทย) 40,000

21 วทิยาลยัศิลปะ สือ่ฯ  สาขาวชิาดจิทิัลเกม (หลกัสตูรสองภาษา) ภาคปกติ 38,000

21 วทิยาลยัศิลปะ สือ่ฯ  สาขาวชิาบูรณาการอุตสาหกรรมดจิทิัล ภาคปกติ 35,000

24 วทิยาลยันานาชาตนิวัตกรรมดจิทิัล  สาขาวชิานวัตกรรมดจิทิัล (หลกัสตูรนานาชาติ) นานาชาติ(ตา่งชาต)ิ 55,000

    หมายเหตุ.-

        - คา่หอพักในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่  1,800 บาท/ภาคการศึกษา  (เฉพาะผู้ทีพ่ักในหอพัก)

        * คณะเภสัชศาสตร์ ชัน้ปทีี ่6 และคณะทันตแพทยศาสตร์ ชัน้ปทีี ่4, 5, 6 คา่ธรรมเนียมปลีะ 60,000 บาท

ค่าธรรมเนยีมการศึกษาส าหรับนักศกึษา ระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
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