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ค่าลงทะเบียน ปี การศึกษา 2564 (2021)
หลักสู ตรนานาชาติ ST THERESA INTERNATIONAL PROGRAM (SIP)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Science (B.Sc.)

สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety)
น.ศ. ที%กยู้ มื จาก กยศ. สามารถกูค้ ่าเล่าเรี ยนเทอมละ 45,000 บาท รวม 90,000 บาทต่อปี
โดย น.ศ.จะชําระเฉพาะส่ วนต่างเท่านัDน นอกจากนีDยงั สามารถกูค้ ่าใช้จ่ายส่ วนตัวได้อีกปี ละ 36,000 บาท
รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในการศึกษา

ชั6นปี ที9 1

ชั6นปี ที9 2

ชั6นปี ที9 3

ชั6นปี ที9 4

2564

2565

2566

2567

รวมเป็ นเงิน

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1
5,000
2,500 500
500
500
500
500
500
9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
(18Cr.) (18Cr.) (18Cr.) (18Cr.) (18Cr.) (18Cr.) (18Cr.)
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
2,500
500
500
500
900
500
500
500
500
78,800 69,900 70,900 72,400 70,900 69,900 70,400

เทอม 2
500
9,400
48,000
(16Cr.)
6,000
1,500
4,600
70,000

นักศึกษาทีก* ้ ู กยศ. ชําระเงิน

33,800 24,900 25,900 27,400 25,900 24,900 25,400

25,000

1. ลงทะเบียนเป็ นนักศึกษา
2. ค่าบํารุ งการศึกษา 1
3. ค่าบํารุ งการศึกษา %
4. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท
5. ค่าห้องปฏิบตั ิการ 3,000 บาท ต่อวิชา
6. ค่าอบรมบุคลิกภาพ
7. ค่าศึกษาดูงานนอกสถานทีL (ต่อปี )
8. ค่าหนังสื อเรี ยนปรับพืOนฐานภาษาอังกฤษ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ (ต่อปี )
10.ค่าลงทะเบียนเมืLอสําเร็ จการศึกษา

นักศึกษาทีไ* ด้ รับทุนต้ องชําระ (1) วันรายงานตัวชําระ 3,000 บาท และค่ าธรรมเนียมผู้รับทุนการศึกษา เทอมละ 9,900 บาท ตั?งแต่ เทอมที@ 2 – 8
(2) ค่ าใช้ จ่ายข้ อ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10

ลงทะเบียน โควต้ า ภายในวันที; 30 กันยายน 2563
รับทุนเรียนปรับพืน@ ฐานภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLISH COURSE มูลค่ า

กําหนดรับสมัคร
เรียนปรับพืน> ฐานภาษาอังกฤษวันทีJ

30,000
บาท

ตั>งแต่ บัดนีเ> ป็ นต้ นไป
19 เม.ย. 64 - 28 พ.ค. 64 (ค่ าสมัคร 500 บาท)

การชําระเงินค่ าสมัคร และค่ าลงทะเบียน สามารถชําระด้ วยตนเองทีว< ทิ ยาลัยฯ หรื อชําระเงินโดยผ่ าน
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี ชื< อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา เลขทีบ< ัญชี 416-1-01128-8
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิKกซี ธัญบุรี ชื< อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา เลขทีบ< ัญชี 946-3-00464-9 หรื อโอนผ่ าน ATM ผู้สมัครต้ องส่ งแฟกซ์ ใบชําระเงินหรื อ
เอกสารการโอนผ่ าน ATM โดยระบุชื<อผู้สมัคร หลักสู ตรทีส< มัคร และเบอร์ โทรศัพท์ มือถือให้ ชัดเจน
สอบถามเพิม* เติม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา ถนนรังสิ ต – นครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร 0 3734 9933 – 5 แฟกซ์ 0 3734 9936

