
๑) ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

จ ำนวนเงิน

(บำท)

๑ ค่าหน่วยกิต (๒ หน่วยกิต x ๑,๘๐๐ บาท) ๓,๖๐๐

รวม ๓,๖๐๐

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท)

๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

ค่าหน่วยกิต (๙ หน่วยกิต x ๑,๘๐๐บาท) ๑๖,๒๐๐ ค่าหน่วยกิต (๗ หน่วยกิต x ๑,๘๐๐บาท) ๑๒,๖๐๐

รวม ๒๓,๒๐๐ รวม ๑๘,๒๐๐

๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

ค่าหน่วยกิต (๙ หน่วยกิต x ๑,๘๐๐บาท) ๑๖,๒๐๐ ค่าลงทะเบยีนสอบวัดคุณสมบติั ๔,๒๐๐

รวม ๒๓,๒๐๐ รวม ๙,๘๐๐

๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

ค่าลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ (๔๘ หน่วยกิต) ๗๒,๐๐๐ **ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก

**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก ๑๕๐,๐๐๐ บำท

๑๕๐,๐๐๐ บำท

รวม ๗๙,๐๐๐ รวม ๕,๖๐๐

๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๕,๖๐๐

รวม ๗,๐๐๐ รวม ๕,๖๐๐

๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๕,๖๐๐

รวม ๗,๐๐๐ รวม ๕,๖๐๐

๑๘๗,๘๐๐ บำท***รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร*์

ส ำหรับนักศึกษำรหสัที่ขึน้ต้นด้วย ๖๒ 

ชัน้ปทีี่

ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ภำคกำรศึกษำที่ ๒

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

ชัน้ปทีี่

ภำคฤดูร้อนก่อนเปดิภำคเรียนที่ ๑

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

*  ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษา ๕ ปกีารศึกษา 

     มหำวิทยำลัยมหดิล ส ำหรับกรณีที่นักศึกษำไม่ได้รับทนุสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำเปน็รำยกรณี

*** ไม่รวมค่าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบยีนรายวิชาที่มีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะต้องระบคุ่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานเองในระบบการลงทะเบยีน

ขอ้มลู ณ วนัที่ ๑๑ มถินุายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

โดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย

    และอาจมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท

** หลักสูตรเก็บค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำโท คนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท ตำมประกำศของบณัฑิตวิทยำลัย



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร*์

ส ำหรับนักศึกษำรหสัที่ขึน้ต้นด้วย ๖๒ 

๒) ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำอ่ืนๆ

จ ำนวนเงิน

(บำท)

๑ ค่าหน่วยกิต (๒ หน่วยกิต x ๑,๘๐๐ บาท) ๓,๖๐๐

รวม ๓,๖๐๐

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท)

๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

ค่าหน่วยกิต (๙ หน่วยกิต x ๑,๘๐๐บาท) ๑๖,๒๐๐ ค่าหน่วยกิต (๔ หน่วยกิต x ๑,๘๐๐บาท) ๗,๒๐๐

รวม ๒๓,๒๐๐ รวม ๑๒,๘๐๐

๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

ค่าลงทะเบยีนสอบวัดคุณสมบติั ๔,๒๐๐ ค่าลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ (๓๖ หน่วยกิต) ๕๔,๐๐๐

**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก

๑๕๐,๐๐๐ บำท

รวม ๑๑,๒๐๐ รวม ๕๙,๖๐๐

๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก

๑๕๐,๐๐๐ บำท

รวม ๗,๐๐๐ รวม ๕,๖๐๐

๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

รวม ๗,๐๐๐ รวม ๕,๖๐๐

๑๓๕,๖๐๐ บำท

ขอ้มลู ณ วนัที่ ๑๑ มถินุายน ๒๕๖๒

หมำยเหตุ

ชัน้ปทีี่

โดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย

     มหำวิทยำลัยมหดิล ส ำหรับกรณีที่นักศึกษำไม่ได้รับทนุสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำเปน็รำยกรณี

*** ไม่รวมค่าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์

***รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

*  ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษา ๔ ปกีารศึกษา 

    และอาจมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท

** หลักสูตรเก็บค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก คนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท ตำมประกำศของบณัฑิตวิทยำลัย

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบยีนรายวิชาที่มีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะต้องระบคุ่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานเองในระบบการลงทะเบยีน

ภำคฤดูร้อนก่อนเปดิภำคเรียนที่ ๑

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

ชัน้ปทีี่

ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ภำคกำรศึกษำที่ ๒

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย



ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร*์

ส ำหรับนักศึกษำรหสัที่ขึน้ต้นด้วย ๖๒ 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน

(บำท) (บำท)

๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

ค่าหน่วยกิต (๘ หน่วยกิต x ๑,๘๐๐บาท) ๑๔,๔๐๐ ค่าหน่วยกิต (๔ หน่วยกิต x ๑,๘๐๐บาท) ๗,๒๐๐

รวม ๒๑,๔๐๐ รวม ๑๒,๘๐๐

๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

ค่าลงทะเบยีนสอบวัดคุณสมบติั ๔,๒๐๐ ค่าลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์ (๓๖ หน่วยกิต) ๕๔,๐๐๐

**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก

๑๕๐,๐๐๐ บำท

รวม ๑๑,๒๐๐ รวม ๕๙,๖๐๐

๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ๗,๐๐๐ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ๕,๖๐๐

**ค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำเอก

๑๕๐,๐๐๐ บำท

รวม ๗,๐๐๐ รวม ๕,๖๐๐

๑๑๗,๖๐๐ บำท

*  ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษา ๓ ปกีารศึกษา 

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบยีนรายวิชาที่มีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะต้องระบคุ่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานเองในระบบการลงทะเบยีน

โดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย

** หลักสูตรเก็บค่ำวิจัยเพ่ือท ำวิทยำนิพนธ์ ปริญญำโท คนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท ตำมประกำศของบณัฑิตวิทยำลัย

     มหำวิทยำลัยมหดิล ส ำหรับกรณีที่นักศึกษำไม่ได้รับทนุสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจำรณำเปน็รำยกรณี

*** ไม่รวมค่าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์

หมำยเหตุ

ภำคกำรศึกษำที่ ๒

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

    และอาจมีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท

ขอ้มลู ณ วนัที่ ๑๑ มถินุายน ๒๕๖๒

***รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

๓) ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำโภชนศำสตร์ หรือส ำเร็จกำรศึกษำแพทยศำสตรบณัฑิต และได้รับวุฒิบตัร
เพ่ือแสดงควำมรูค้วำม ช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำวิชำโภชนศำสตร์หรือสำขำที่เก่ียวข้องจำกแพทยสภำหรือ
แพทยสภำรับรอง

ชัน้ปทีี่

ภำคกำรศึกษำที่ ๑

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย


