วิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ ซนต์ เ ทเรซ า
ค่าลงทะเบียน ปี การศึกษา 2566 (2023)
หลักสู ตรนานาชาติ ST THERESA INTERNATIONAL PROGRAM (SIP)
คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
สาขา การท่ องเทีย่ วและการโรงแรม (Tourism and Hotel)
น.ศ. ที่กยู้ มื จาก กยศ. สามารถกูค้ ่าเล่าเรี ยนเทอมละ 30,000 บาท รวม 60,000 บาทต่อปี
โดย น.ศ.จะชาระเฉพาะส่วนต่างเท่านั้น นอกจากนี้ยงั สามารถกูค้ ่าใช้จ่ายส่วนตัวได้อีกปี ละ 36,000 บาท
รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในการศึกษา
1. ลงทะเบียนเป็ นนักศึกษา
2. ค่าบารุ งการศึกษา 1
3. ค่าบารุ งการศึกษา 2
4. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท
5. ค่าห้องปฏิบตั ิการ 3,000 บาท ต่อวิชา
6. ค่าอบรมบุคลิกภาพ
7. ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ต่อปี )
8. ค่าหนังสื อเรี ยนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ (ต่อปี )
10.ค่าลงทะเบียนเมื่อสาเร็ จการศึกษา
11. ค่าสมัคร

ชั้นปี ที่ 1

ชั้นปี ที่ 2

ชั้นปี ที่ 3

ชั้นปี ที่ 4

2566

2567

2568

2569

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2
5,000
2,500 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400
9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
45,000 45,000 45,000 45,000 54,000 54,000 45,000 45,000
(15Cr.) (15Cr.) (15Cr.) (15Cr.) (18Cr.) (18Cr.) (15Cr.) (15Cr.)
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
2,500
500
500
500
500
900
500
500
500
500
4,600
500
70,300 70,800 71,300 73,800 80,300 80,300 71,800 75,400

รวมเป็ นเงิน
นักศึกษาได้ รับทุนโควต้ า STIC

(30,400) (30,400) (30,400) (30,400) (39,400) (39,400) (30,400) (30,400)

นักศึกษากู้ กยศ.

(30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000)

รวมนักศึกษา ชาระเงิน

9,900 10,400 10,900 13,400 10,900 10,900 11,400 15,000

*** นักศึกษาที่ได้ รับทุนต้ องชาระ (1) วันรายงานตัวชาระค่ ารายงานตัว 3,000 บาท และค่ าบัตรนักศึกษา 200 บาท
(2) ค่ าใช้ จ่ายข้ อ 2 , 6 , 7 ,9 , 10 ตั้งแต่ เทอมที่ 2 - 8
*** หมายเหตุ : รายงานตัววันที่ 17 - 19 มีนาคม 2566 และ นักศึกษาทีไ่ ม่ ก้ ู กยศ. ต้องชาระเงินค่ าเทอม เทอม 1 ของชั้นปี ที่ 1 ให้ ครบก่ อนรายงานตัว
ลงทะเบียน โควต้ า
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
รับทุนเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
INTENSIVE ENGLISH COURSE มูลค่ า
30,000
บาท
กาหนดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็ นต้ นไป เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่ 20 มี.ค. 66 - 26 พ.ค. 66
การชาระเงินค่ าสมัคร และค่ าลงทะเบียน สามารถชาระด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ หรื อชาระเงินโดยการโอนผ่ าน
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี ชื่ อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา เลขที่บัญชี 946-3-00464-9 สอบถามเพิม่ เติม
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ เทเรซา ถนนรังสิ ต – นครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องครั กษ์ จ.นครนายก 26120
โทร 0 3734 9933 – 5 แฟกซ์ 0 3734 9936

