แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

สำหรับผู้กู้ยืมใหม่
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แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
สำหรับผู้กู้ยืมรำยใหม่

ติดรูปถ่ายของ
ผู้ยื่นคาขอกู้เงิน

โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................................................วันเดือนปีเกิด.............................อายุ..............ปี
สัญชาติ.............................เชื้อชาติ............................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน.....................................................
นักเรียน/นักศึกษาระดับ...................................ชั้นปีที่.....................คณะ.....................................................................
สาขาวิชา..........................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม...............รหัสประจาตัวนักศึกษา..........................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา…..................................................................................................................................................
2. ภูมิลาเนาเดิม เลขที่ .....................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย ...............................ถนน ............................................
ตาบล/แขวง .................................................... อาเภอ/เขต …………………………จังหวัด…………………………………………
รหัสไปรษณีย์ …………………….. โทรศัพท์ ................................................................
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .............หมู่ที่................ ตรอก/ซอย .....................................ถนน..............................................
ตาบล/แขวง .................................................... อาเภอ/เขต…………….…………จังหวัด………………………………..………….
รหัสไปรษณีย์ ……………………..….. โทรศัพท์ ..........................................................
4. จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับ.................................................สาขา.................................................................................
สถานศึกษา...........................................................................................ปีการศึกษา......................................................
5.  เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีการศึกษา
ประเภท
ชื่อทุนการศึกษา
จานวนเงิน

 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
6.  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
ครั้งที่ ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา

ชั้นปีที่

 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถานศึกษา

วงเงินกู้
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7. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ...................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...................ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ......................................................................................................................................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด...................................... จากสถานศึ กษา ..................................................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง .........................................................................................
หน้าที่ ............................................................................................................................. ....................
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า.....................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน).................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท .....................................................
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม.....................ไร่
 เช่าที่รวม...........................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน......................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต................................................จังหวั ด...............................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................................
8. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ............................................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ...........ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ......................................................................................................................................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา..........................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ........................................................................................
หน้าที่ ...................................................................................................................... .........................
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ............................................................................................................................. .......
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ...........................................................................................................................
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม.....................ไร่  เช่าที่รวม..............................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.....................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................................
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยู่ด้วยกัน
 หย่า
 แยกกันอยู่ตามอาชีพ
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................................................................... ................................
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10. พี่น้องร่วมบิดามารดา รวมผู้ขอกู้ยืมมี................คน ชาย...............คน หญิง................คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่...........
พี่น้องกาลังศึกษาอยู่รวม...................คน คือ
คนที่
เพศ
อายุ
ชั้นปี
สถานศึกษา

11. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม...................คน คือ
คนที่ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา

สถานที่ทางาน

รายได้เดือนละ

12. คู่สมรสข้าพเจ้า(ถ้ามี) ชื่อ...........................................................  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ..............ปี
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ..................................................................................................................................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา........................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง .........................................................................................
หน้าที่ ............................................................................................................................. ....................
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ............................................................................................................................. .......
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ...........................................................................................................................
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม..................ไร่
 เช่าที่รวม....................ไร่
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวั ด...............................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................................
13. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ............................................บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน)
14. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก..................................................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ............................................................................................................................. ....
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น..............................................................................................................................
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15. ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือคู่สมรส)
ชื่อ........................................................สกุล..................................................เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ...................................................................................................................................
จบการศึกษาขั้นสูงสุด................................................................จากสถานศึกษา........................................................
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง .........................................................................................
หน้าที่ ............................................................................................................................. ....................
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน
 หาบเร่
 เช่าร้าน
ลักษณะสินค้า ....................................................................................................................................
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน)................................................................................................................
 เกษตรกร ประเภท ...........................................................................................................................
โดย
 เป็นเจ้าของที่ดิน รวม..................ไร่
 เช่าที่รวม....................ไร่
 อื่นๆ (ให้ระบุ ......................................................................................)
รายได้ปีละ.........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวั ด...............................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................................
16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
16.1.เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา* หน่วย : บาท
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
รวม
16.1.1 ค่าเล่าเรียนตาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1 รวม
16.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
โดยให้กู้ตามวงเงินที่กาหนดไว้ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา*
16.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ ............................ บาท เป็นเวลา................................เดือน
16.1 และ 16.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา............................................................จังหวัด............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วจานวน.............................รายการ
ลงชื่อ........................................................................
(.......................................................................)
วันที่............เดือน.......................พ.ศ.,………
*ตำมที่ระบุไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำเรื่องกำหนดขอบเขตกำรให้กู้ยมื เงินเพื่อกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำนั้น ๆ

ตัวอย่ำงกำรกรอกรำยละเอียดข้อที่ 16
นักศึกษาสามารถดูอัตราจานวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องกรอกได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง การเก็บเงินค่าบารุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 จากหมายเหตุด้านล่างท้ายเอกสาร

16.1.1 ค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
16.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ

ภาคเรียนที่ 1
****

ภาคเรียนที่ 2
****

รวม
0
0

16.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กู้ตามวงเงินที่กาหนดไว้
ในแต่ละรายการและในแต่ละระดับการศึกษา

16.2.1 ค่าครองชีพ

เดือนละ ............2,200.......... บาท

เป็นเวลา.........12..................เดือน

(หำกนักศึกษำคนใดไม่ประสงค์จะกู้ในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องกรอกรำยละเอียดในส่วนนั้น)

26,400
39,400
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หนังสือรับรองรำยได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
วันที่………เดือน………………พ.ศ………………
ข้าพเจ้า ..........................................................................ตาแหน่ง................................................................................
สังกัด………………………………………..…….สถานที่ทางาน.............................................................เลขที่……..............หมู่ท.ี่ ...............
ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................... ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต.....................
จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................โทรศัพท์...........................................
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………..................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ ..........................................................................สถานที่ทางาน.............................................................................
เลขที.่ .....................หมู่ท.ี่ ..............ตรอก/ซอย...............................................ถนน.........................................................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์............................................……มีรายได้ปีละ .....................................................บาท
คู่สมรสของผู้ขอกู้ยมื เงิน
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
ประกอบอาชีพ ..................................................................สถานที่ทางาน.....................................................................................
เลขที.่ .............หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย..........................ถนน......................................ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต.........
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์.......................มีรายได้ปีละ................ บาท
บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
ประกอบอาชีพ ..................................................................สถานที่ทางาน.....................................................................................
เลขที.่ .........หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย........................ถนน..................................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต
..................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ...................โทรศัพท์............................มีรายได้ปลี ะ.................บาท
มารดาดาของผู้ขอกู้ยมื เงิน
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
ประกอบอาชีพ ..................................................................สถานที่ทางาน....................................................................................
เลขที.่ .........หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย.......................ถนน..................................ตาบล/แขวง....................อาเภอ/เขต.....................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................โทรศัพท์..........................มีรายได้ปีละ....................... บาท
ผู้ปกครอง(ที่ไม่ใช่บิดา-มารดา)ของผู้ขอกู้ยืม
ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
ประกอบอาชีพ ..................................................................สถานที่ทางาน.....................................................................................
เลขที.่ ......หมู่ท.ี่ .........ตรอก/ซอย............................ถนน........................................ตาบล/แขวง....................อาเภอ/เขต..............
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์..........................มีรายได้ปีละ............................................... บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอัน
เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลงชื่อ ............................................
(............................................. )
ตาแหน่ง........................................
หมำยเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัว ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาทีผ่ ู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่

ประวัติโดยย่อถึงควำมจำเป็นในกำรขอกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
..................................................................................................................................................... .........................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .......................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .....................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..............................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................
(................................................................)
วันที่...........เดือน...................พ.ศ..............

รูปถ่ำยที่อยู่อำศัย / บ้ำนพักนักศึกษำเงินกู้ยืม

แผนผังแสดงที่อยู่อำศัยของนักศึกษำ หรือบ้ำนนักศึกษำ
เหนือ



เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
***********************
1. ผู้ขอกู้ยืม (นักศึกษำ)
1.1 แบบคาขอกู้ยืมที่ปริ้นจากระบบe-Studentloan (www.studentloan.or.th)
1.2 แบบคาขอกู้ยืม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา (นักศึกษาใหม่ไม่ต้องแนบ)
1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สาเนาใบแสดงผลการเรียนปีลา่ สุด
1.7 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาจากสถานศึกษาเดิม
2. บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา
2.4 สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
2.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง (กรณีทไี่ ม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)
2.6 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
2.7 กรณีที่บดิ า มารดา /ผู้ปกครอง เป็นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
ต้องแนบหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
2.8 สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
3. ผู้รับรองรำยได้
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ / หนังสือรับรอง
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

******* สำเนำเอกสำรทุกฉบับเจ้ำของเอกสำร ต้องเซ็นสำเนำถูกต้อง (ปำกกำสีน้ำเงิน) ด้วยตัวเอง *******
หมายเหตุ :

1. ครอบครัวผู้กู้ยืมจาต้องมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท
2. ผู้กู้ยืมต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 1.00
3. เอกสารทุกฉบับถ่ายสาเนา ขนาด A4
4. บัตรประจาตัวประชาชน จะต้องไม่หมดอายุก่อนวันส่งเอกสาร
5. กรณีบิดา มารดา ถึงแก่กรรม ให้แนบสาเนาใบมรณะบัตร
6. กรณีบิดา มารดา หย่าร้างกันให้แนบสาเนาใบหย่าร้าง
7. เอกสารเรียงตามลาดับหมายเลขอย่างละ 1 ฉบับ

หมำยเหตุ : ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรรมรำช เรื่อง กำรเก็บเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำ ภำคปกติ
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560
ให้นักศึกษำนำจำนวนเงินจำนวนเงินค่ำเล่ำเรียนไปกรอกในแบบฟอร์มแบบคำขอกู้ยืม ข้อ 16
1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 10,700 บาท
ภาคการศึกษาละ 10,700 บาท
ภาคการศึกษาละ 10,700 บาท
ภาคการศึกษาละ 10,700 บาท
ภาคการศึกษาละ 10,700 บาท
ภาคการศึกษาละ 10,700 บาท

2. หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
สาขาวิชาเคมี
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
สาขาวิชาชีววิทยา
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ภาคการศึกษาละ 10,700 บาท
3. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท

5. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
(โครงการความร่วมมือกับบริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน))

ภาคการศึกษาละ 9,400 บาท
ภาคการศึกษาละ 8,100
ภาคการศึกษาละ 8,100
ภาคการศึกษาละ 8,100
ภาคการศึกษาละ 9,400
ภาคการศึกษาละ 9,400
ภาคการศึกษาละ 6,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ภาคการศึกษาละ 8,100 บาท

8. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ภาคการศึกษาละ 8,100 บาท

9. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ภาคการศึกษาละ 8,100
ภาคการศึกษาละ 8,100
ภาคการศึกษาละ 8,100
ภาคการศึกษาละ 9,400
ภาคการศึกษาละ 9,400

10. หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ภาคการศึกษาละ 8,100 บาท

11. หลักสูตรรัฐประศำสนศำตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์

ภาคการศึกษาละ 8,100 บาท

12. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์

ภาคการศึกษาละ 8,100 บาท

13. หลักสูตรศิลปศำสตร์บัณฑิต

ภำคกำรศึกษำละ 8,100 บำท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

