
 

 

 

ประกาศสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เรื่อง คาใชจายในการรายงานตัวเปนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 

  

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑการรับนักศึกษาระบบ TCAS ปการศึกษา 2563 สำหรับผูผานการคัดเลือก
เขารายงานตัวเปนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2563 มีคาใชจายในการรายงานตัวดังตอไปนี ้

1. คาธรรมเนียมนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาทุกคนจะตองชำระเงินคาธรรมเนียมแรกเขาในวันรายงานตัว ในอตัรา 1,600 บาท ตาม
รายการดังตอไปนี้ 

1)  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม     จำนวน   200 บาท 

2)  คาธรรมเนียมการพัฒนาทักษะดานภาษาไทย-อังกฤษ  จำนวน   300 บาท 

3)  ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา    จำนวน   100 บาท 

4)  ประกันของเสียหาย     จำนวน   500 บาท 

5)  คูมือนักศึกษา      จำนวน   200 บาท 

6)  คูมือกิจกรรม      จำนวน   100 บาท 

7)  ประกันอุบัติเหตุ      จำนวน   200 บาท 

2. เงินบำรุงการศึกษา 

นักศึกษาทุกคนจะตองชำระเง ินบำร ุงการศึกษา ภาคการศึกษาที ่ 1/2563 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เร ื ่อง การเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี                    
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาคณิตศาสตร จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชาฟสิกส จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชาดนตรีศกึษา จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชานาฏศิลป จำนวน 10,700 บาท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จำนวน 10,700 บาท 
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2) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป จำนวน 10,700 บาท 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาฟสิกส จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาเคม ี จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาคณิตศาสตร จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จำนวน 10,700 บาท 

4) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 9,400 บาท 

5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส จำนวน 9,400 บาท 

6) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร จำนวน 9,400 บาท 

7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาการตลาด จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  
  โดยใหเรียกเก็บ (1) จากนักศึกษา จำนวน 6,600 บาท 
   (2) จากบริษัทซีพีออลล จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,400 บาท 

8) หลักสูตรบัญชีบณัฑิต จำนวน 8,100 บาท 
9) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 8,100 บาท 
10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จำนวน 8,100 บาท 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 8,100 บาท 

/สาขา ... 



สาขาวิชาการทองเที่ยว จำนวน 9,400 บาท 
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค จำนวน 9,400 บาท 

11) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จำนวน 8,100 บาท 

12) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จำนวน 8,100 บาท 

13) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 8,100 บาท 
14) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศลิป จำนวน 9,400 บาท 
3.   คาธรรมเนียมหอพัก/ภาคการศึกษา 

  3.1 หอพักหญิง (3 คน/หอง) จำนวน 5,500 บาท 
  3.2 หอพักชายและหอพักหญิง (4 คน/หอง) จำนวน 4,000 บาท 
  3.3 หอพักชาย (หองน้ำรวม) จำนวน 2,500 บาท 
 

 กรณีผูกูยืมจากกองทุนกูยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) มีสัญญาฉบับเกาจากสถานศึกษาเดิมจะชำระเฉพาะ
คาธรรมเนียมนักศึกษาแรกเขา 1,600 บาท 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 
 
  

 

(ดร.เบญจพร  ชนะกุล) 
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 




