
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา โทร 064-2138688 เว็บไซต์ : https://grad.nrru.ac.th                                ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ , ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์   

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ระดับปริญญาเอก  ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา 
- หลักสูตร 3 ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายแต่ละภาคการศึกษา  
ภาคพิเศษ 1 ปีการศึกษา เรียน 3 ภาคเรียน , ภาคปกติ 1 ปีการศึกษา เรียน 2 ภาคเรียน  
- นักศึกษาชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท โดยชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว  
- *กรณีนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามแผนการเรียนแล้ว การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจะไม่สามารถแบ่งชำระเป็น 2 งวดได้ ซึ่งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา  
ท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เพียงวิชาเดียว จะชำระเงินในช่วงกลางภาคการศกึษา (กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในปฏิทินการศึกษาทุกภาคการศึกษา) 

สาขาวชิา ภาค 

ปีการศึกษา ที ่1 ปีการศึกษา ที ่2 ปีการศึกษา ที ่3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ชำระ 1 งวด 
ในวันรายงานตัว 

ภาคการศึกษาที่ 2 
แบ่งชำระ 2 งวดได้ 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน) 
ชำระ 1 งวด 

ภาคการศึกษาที่ 1  
แบ่งชำระ 2 งวดได้ 
*กรณีที่ยังมีเรียน

รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 
แบ่งชำระ 2 งวดได้ 
*กรณีที่ยังมีเรียน

รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน) 
ชำระ 1 งวด 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ชำระ 1 งวด 

*นศ. ไม่มีเรียน
รายวิชาแล้ว 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชำระ 1 งวด 

**นศ. ไม่มีเรียน
รายวิชาแล้ว 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน)  
ชำระ 1 งวด 

 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการสิ่งแวดลอ้ม พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต พิเศษ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

ปริญญาเอก ทกุสาขาวิชา ปกติ 35,000 35,000 ไม่มีเรียน 35,000 35,000 ไม่มีเรียน 35,000 35,000 ไม่มีเรียน 
ปริญญาเอก ทกุสาขา ชำระค่าขึ้นทะเบยีน นศ. ใหม่ 
                              และค่าประกันของเสียหาย 

2,000 
1,000 

- - - - - - - - 

 
 
 
 
 

 



 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา โทร 064-2138688 เว็บไซต์ : https://grad.nrru.ac.th                                ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ , ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์   

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
- หลักสูตร 2 ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายแต่ละภาคการศึกษา  
ภาคพิเศษ 1 ปีการศึกษา เรียน 3 ภาคเรียน , ภาคปกติ 1 ปีการศึกษา เรียน 2 ภาคเรียน 
- นักศึกษาชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท โดยชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว 
- *กรณีนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามแผนการเรียนแล้ว การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจะไม่สามารถแบ่งชำระเป็น 2 งวดได้ ซึ่งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา  
ท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เพียงวิชาเดียว จะชำระเงินในช่วงกลางภาคการศกึษา (กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในปฏิทินการศึกษาทุกภาคการศึกษา) 

สาขาวิชา ภาค 

ปีการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา ที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ชำระ 1 งวด 
ในวันรายงานตัว 

ภาคการศึกษาที่ 2 
แบ่งชำระ 2 งวดได้ 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน) 
ชำระ 1 งวด 

ภาคการศึกษาที่ 1 
แบ่งชำระ 2 งวดได้ 
*กรณีที่ยังมีเรียน

รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชำระ 1 งวด 

**นศ. ไม่มีเรียน
รายวิชาแล้ว 

ภาคการศึกษาที่ 3  
(ภาคฤดูร้อน) 
ชำระ 1 งวด 

 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา   
*สามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชพีผู้บริหาร เง่ือนไขตามที่คุรุสภากำหนด 

พิเศษ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ใบประกอบวิชาชีพครู) 
พิเศษ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 
ปกติ 15,000 15,000 ไม่มเีรียน 15,000 15,000 ไม่มเีรียน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
สาขาวิชาภาษาไทย พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
หลักสตูรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาบัญช ี พิเศษ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ พิเศษ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ) ปกติ 12,000 12,000 ไม่มเีรียน 12,000 12,000 ไม่มเีรียน 

ปริญญาโท ทุกสาขา ชำระค่าขึ้นทะเบียน นศ. ใหม ่
และค่าประกันของเสยีหาย 

2,000 
1,000 

- - - - - 
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รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
- หลักสูตร 2 ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายแต่ละภาคการศึกษา  
ภาคพิเศษ 1 ปีการศึกษา เรียน 3 ภาคเรียน , ภาคปกติ 1 ปีการศึกษา เรียน 2 ภาคเรียน 
- นักศึกษาชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท โดยชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว 
- *กรณีนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามแผนการเรียนแล้ว การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจะไม่สามารถแบ่งชำระเป็น 2 งวดได้ ซึ่งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เพียงวิชาเดียว จะชำระเงินในช่วงกลางภาคการศกึษา (กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในปฏิทินการศึกษาทุก
ภาคการศึกษา) 

สาขาวิชา ภาค 

ปีการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา ที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ชำระ 1 งวด 
ในวันรายงานตัว 

ภาคการศึกษาที่ 2 
แบ่งชำระ 2 งวดได้ 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน) 
ชำระ 1 งวด 

ภาคการศึกษาที่ 1 
แบ่งชำระ 2 งวดได้ 
*กรณีที่ยังมีเรียน

รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ชำระ 1 งวด 

**นศ. ไม่มีเรียน
รายวิชาแล้ว 

ภาคการศึกษาที่ 3 
(ภาคฤดูร้อน)  
ชำระ 1 งวด 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม พิเศษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล พิเศษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต พิเศษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ปกติ 12,000 12,000 ไม่มเีรียน 12,000 12,000 ไม่มเีรียน 

ปริญญาโท ทุกสาขา ชำระค่าขึ้นทะเบียน นศ. ใหม ่
และค่าประกันของเสยีหาย 

2,000 
1,000 

- - - - - 
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รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
- หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน (เรียน 3 ภาคการศึกษา)  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายแต่ละภาคการศึกษา ภาคการศกึษาละ 15,000 บาท  
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในปฏิทินการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
- นักศึกษาชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท โดยชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว  

สาขาวิชา ภาค 
ปีการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา ที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ชำระ 1 งวด 

ในวันรายงานตัว 

ภาคการศึกษาที่ 2 
แบ่งชำระ 2 งวดได้ 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
แบ่งชำระ 2 งวดได้ 

 

สาขาวิชาชีพคร ู
*สามารถสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ตามเง่ือนไขที่คุรุสภากำหนด 

พิเศษ 15,000 15,000 ไม่มเีรียน 15,000 

ปริญญาโท ทุกสาขา ชำระค่าขึ้นทะเบียน นศ. ใหม ่
และค่าประกันของเสยีหาย 

2,000 
1,000 

- - - 

 

 

 

 


