ตารางสรุปอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว
1.1 เงินประกันทั่วไป
(เรียกเก็บเมื่อแรกเขาและคืนให เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
2. คาธรรมเนียมเรียกเก็บรายป
2.1 คาบํารุงมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2556
- นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
2.2 คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
- นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2556
- นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
3. คาธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
3.1 นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2558
3.2 นักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป
3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3.2.2 หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
3.2.3 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
3.2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3.2.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.2.6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.2.6.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี
และกลุมวิชาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
3.2.6.2 กลุมวิชาทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
และกลุมวิชาเฉพาะทางดานวิชาชีพแพทย
3.2.7 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3.2.7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี
และกลุมวิชาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
3.2.7.2 กลุมวิชาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
กลุมวิชาเฉพาะทางดานวิชาชีพแพทย และ
กลุมวิชาเฉพาะทางดานวิชาชีพทันตแพทย
4. คาธรรมเนียมพิเศษเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
5. คาธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ
5.1 คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
(ยกเวนการทําบัตรครั้งแรก และการทําบัตรแทนบัตรที่หมดอายุ)
5.2 คาทําบัตรนักศึกษากรณีบัตรหาย
5.3 คาออกหนังสือรับรอง
5.4 คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
5.5 คาคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา
5.6 คาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชา
5.7 คาปรับการชําระคาธรรมเนียมลาชา
6. คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
7. คาธรรมเนียมการดําเนินการรับกลับเขาศึกษาใหม
คาธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา

ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี
อีกสาขาหนึ่ง

บัณฑิตศึกษา

ผูรวมเรียน

3,500 บาท

6,000 บาท

-

5,000 บาท/ป
10,000 บาท/ป

10,000 บาท/ป
20,000 บาท/ป

-

200 บาท/ป
400 บาท/ป

200 บาท/ป
400 บาท/ป

-

500 บาท/นก.

วิชาทั่วไป 1,500 บาท/นก.
วิชาระดับปริญญาตรี 500 บาท/นก.

วิชาระดับปริญญาตรี 550 บาท/นก.
วิชาระดับบัณฑิต 1,650 บาท/นก.

800 บาท/นก.
800 บาท/นก.
800 บาท/นก.
800 บาท/นก.
800 บาท/นก.

วิชาทั่วไป 2,400 บาท/นก.
วิชาระดับปริญญาตรี 800 บาท/นก.

800 บาท/นก.

1,600 บาท/นก.

800 บาท/นก.

1,600 บาท/นก.

300,000 บาท/ป
30 บาท/บัตร

30 บาท/บัตร

-

200 บาท/บัตร
20 บาท/ฉบับ
500 บาท/
ภาคการศึกษา
500 บาท/ครั้ง
25 บาท/วัน
20 บาท/วัน
2,000 บาท
1,000 บาท/ครั้ง
400 บาท/นก.

200 บาท/บัตร
20 บาท/ฉบับ
1,500 บาท/ภาคการศึกษา

20 บาท/ฉบับ
-

1,500 บาท/ครั้ง
75 บาท/วัน
50 บาท/วัน
2,000 บาท
-

25 บาท/วัน
20 บาท/วัน
-

ตารางประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร โดยประมาณ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี วิศวกรรม- สาธารณสุข พยาบาล

รายการ

การกีฬา
(4 ปี)

สารสนเทศ การจัดการ การเกษตร
(4 ปี)

(4 ปี)

(4 ปี)

หลักสูตร

แพทย-

ทันตแพทย-

วิศวกรรมเมคคา-

วิศวกรรมโยธาและ

ศาสตร์

ศาสตร์

ศาสตร์

นานาชาติ

ศาสตร์

ศาสตร์

ทรอนิกส์

โครงสร้างพื้นฐาน

(4 ปี)

(4 ปี)

(4 ปี)

(4 ปี)

(6 ปี)

(6 ปี)

(สหวิทยาการ 4 ปี)

(สหวิทยาการ 4 ปี)

3,500

3,500

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เรียกเก็บครั้งเดียว
3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

2.1 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ปีละ 10,000 บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

60,000

60,000

2.2 ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา (ปีละ 400 บาท)

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

2,400

2,400

152,800

141,600

141,600

146,400

152,000

152,800

149,600

154,400

177 นก.

177 นก.

183 นก.

190 นก.

191 นก.

187 นก.

193 นก.

1.1 เงินประกันทั่วไป 3,500 บาท (คืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)

2. ค่าธรรมเนียมรายปีการศึกษา

3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
3.1 หน่วยกิตละ 800 บาท
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรโดยเฉลี่ย

191 นก.

3.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชา

169 นก.
52,000

เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท

65 นก.

3.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกลุ่มวิชา

372,800

เฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์/ทันตแพทย์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท

233 นก.

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีละ 300,000 บาท

52,000
65 นก.
372,800
233 นก.
1,800,000

5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรสหวิทยาการ) ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท

204,000

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรสหวิทยาการ) ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเมื่อสาเร็จการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียม62/ประมาณการ คชจ.ป.ตรี2562

197,900

186,700

175 นก.

186,700

191,500

197,100

197,900

194,700

360,000
199,500

490,700

2,290,700

207,500

363,500

ตารางที่ 2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. เงินประกันทั่วไป (เรียกเก็บครั้งเดียว และคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
2. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย

จานวน
3,500 บาท
10,000 บาทต่อปี

(ค่าบารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา, ค่าบารุงการศึกษา, ค่าบริการสุขภาพ, ค่าบารุงห้องสมุด, ค่าบารุงกีฬา ฯลฯ)

3. ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
4. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน หน่วยกิตละ 800 บาท (นักศึกษาลงทะเบียนประมาณ 18 หน่วยกิต)
5. ค่าธรรมเนียมพิเศษ เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปีละ 300,000 บาท

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ รวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

400 บาทต่อปี
14,400 บาทต่อภาค
300,000 บาท

28,300 บาท
328,300 บาท

เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

20,500 บาท

เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน รวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

33,500 บาท

หมายเหตุ :
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนประมาณ 18 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
2. ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนเท่านั้น
3. เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ทุกภาคการศึกษาที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะลาดับที่ 2-4 (ยกเว้นแพทยศาสตร์ ลาดับที่ 4 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนให้เป็นไปตามหมวดวิชา/กลุ่มวิชา)
4. นศ.ทันตแพทยศาสตร์เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ทุกภาคการศึกษาที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะลาดับที่ 2-5 (ลาดับที่ 4 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนให้เป็นไปตามหมวดวิชา/กลุ่มวิชา)
5. หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ , วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาแรกแล้ว ในภาคการศึกษาต่อไปจ่ายตามอัตราเหมายจ่ายของแต่ละหลักสูตร
6. ค่าหอพักนักศึกษา (หอพักมหาวิทยาลัย) ประมาณ 2,200-3,200 บาท ต่อ ภาคการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม62/ประมาณการ คชจ.ป.ตรี2562

ตารางประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร โดยประมาณ
ทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

(5 ปี)

(6 ปี)

จานวนเงิน

จานวนเงิน

รายการ
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เรียกเก็บครั้งเดียว
1.1 เงินประกันทั่วไป 3,500 บาท (คืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)

3,500

3,500

2.1 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ปีละ 10,000 บาท)

50,000

60,000

2.2 ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา (ปีละ 400 บาท)

2,000

2,400

2. ค่าธรรมเนียมรายปีการศึกษา

3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน

รวม 243 หน่วยกิต

รวม 298 หน่วยกิต

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท

(14 นก.)

11,200 (65 นก.)

52,000

3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์/ทันตแพทย์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท

(229 นก.)

366,400 (233 นก.)

372,800

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีละ 300,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเมื่อสาเร็จการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม62 ทันตแพทยศาสตร์

1,500,000

1,800,000

1,933,100

2,290,700

ตารางที่ 2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1
ทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

(5 ปี)

(6 ปี)

จานวนเงิน

จานวนเงิน

รายการ
1. เงินประกันทั่วไป (เรียกเก็บครั้งเดียว และคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)

3,500

3,500

10,000

10,000

400

400

2. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(ค่าบารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา, ค่าบารุงการศึกษา, ค่าบริการสุขภาพ, ค่าบารุงห้องสมุด, ค่าบารุงกีฬา ฯลฯ)

3. ค่าบารุงกิจกรรมนักศึกษา
4. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน

รวม 19 หน่วยกิต

4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตละ 800 บาท

(3 นก.)

4.2 กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพแพทย์/ทันตแพทย์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท

(16 นก.)

5. ค่าธรรมเนียมพิเศษ เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปีละ 300,000 บาท
รวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาเฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

รวม 20 หน่วยกิต
2,400 (20 นก.)

25,600

16,000
-

300,000

300,000

341,900

329,900

หมายเหตุ :
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนประมาณ 19-20 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
2. ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนเท่านั้น
3. นศ.ทันตแพทยศาสตร์เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ทุกภาคการศึกษาที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะลาดับที่ 2-5 (ลาดับที่ 4 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนให้เป็นไปตามหมวดวิชา/กลุ่มวิชา)
4. ค่าหอพักนักศึกษา (หอพักมหาวิทยาลัย) ประมาณ 2,200-3,200 บาท ต่อภาคการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม62 ทันตแพทยศาสตร์

