


บัญชีเงินเดือนแนบทายขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคล

พนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 

เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ครั้งท่ี ๕๔๓

วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒



ผูชวยอาจารย

บัญชีเงินเดือนหมายเลข 2 ตําแหนงประเภทวิชาการ

ตําแหนง

อาจารย/นักวิจัย 
ระดับ 1

ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย/
นักวิจัย ระดับ 2

ตําแหนง

รองศาสตราจารย/
นักวิจัย ระดับ 3

ตําแหนง

ศาสตราจารย/
นักวิจัย ระดับ 4

ตําแหนง

ศาสตราจารย
อาวุโส

1. อัตราเงินเดือนขั้นต่ําตามระดับคุณวุฒิคํานวณจากอัตราเงินเดือนขาราชการ คูณ 1.5  และปรับเพ่ิมอีกรอยละ 3 กรณีมีเศษปรับเศษท่ีไมถึงสิบ

บาทเปนสิบบาท  โดยผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท  กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําเดือนละ 27,040 บาท  และระดับปริญญาเอกเดือนละ 32,450

บาท กรณีสวนงานมีความจําเปนอยางยิ่งตองบรรจุผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเปนอาจารย  กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําเดือนละ 23,180 บาท

2. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ ใชอตัราเงินเดือนเดิม คูณ 1.4  (ยกเวนกรณีเปนสมาชิก กบข. ตอเน่ือง หรือเปน

ผูรับบําเหน็จ คูณ 1.2) และกรณีปรับสถานภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ใหใชอัตราเงินเดือนเดิม

3. กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ในอัตราดังน้ี       

1) ผูชวยศาสตราจารย/นักวิจัย ระดับ 2 เดือนละ 11,200 บาท  2) รองศาสตราจารย/นักวิจัย ระดับ 3 เดือนละ 19,800 บาท         

3) ศาสตราจารย/นักวิจัย ระดับ 4 เดือนละ 26,000 บาท  4) ศาสตราจารยอาวุโส (ขาราชการ ระดับ 11 เดิมหรือศาสตราจารยผูไดรับ

เงินเดือนขั้นสูง) เดือนละ 31,200 บาท

4. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยอาจารย ซ่ึงเปนตําแหนงประเภทสนับสนุนวิชาการ บรรจุจากผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท 

ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดียวกับตําแหนงอาจารย/นักวิจัย ระดับ 1

MAX
150,000

27,040

MIN

32,450
ป.โท
ป.เอก

23,180 ป.ตรี



บัญชีเงินเดือน
หมายเลข 3 ตําแหนงประเภทสนับสนุน

MAX
100,000

MIN
12,590

ป.โท
ป.เอก

ป.ตรี
ปวส.
ปวช.

15,400
20,090
23,440
28,120

(MAX 1)(40,000)
(MAX 2)(60,000)

1. อัตราเงินเดือนตําแหนงประเภทสนับสนุน คํานวณจากอัตราเงินเดือนของขาราชการขั้นต่ําตามระดับคุณวุฒิ คูณ 1.3 และ

ปรับเพ่ิมอีกรอยละ 3 กรณีมีเศษใหปรับเศษท่ีไมถึงสิบบาทเปนสิบบาท

2. ตําแหนงท่ีบรรจุผูมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือระดับมัธยมศึกษา และมีประสบการณการทํางาน     

3 ป กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําเดือนละ 12,590 บาท

ตําแหนงท่ีบรรจุผูมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําเดือนละ  15,400 บาท

ตําแหนงท่ีบรรจุผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําเดือนละ 20,090 บาท

ตําแหนงท่ีบรรจุผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําเดือนละ 23,440 บาท

ตําแหนงท่ีบรรจุผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําเดือนละ 28,120 บาท



3. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ ใชอัตราเงินเดือนเดิมคูณ 1.4  ยกเวนกรณีเปนสมาชิก 

กบข. ตอเนื่องหรือเปนผูรับบําเหน็จ คูณ 1.2 และกรณีปรับสถานภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนให

ใชอัตราเงินเดือนเดิม

4. กรณีเปนตําแหนงผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยมหิดล

กําหนด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราที่ ก.บ.ค. กําหนด

5. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ ระดับ 7 หรือระดับชํานาญการ ระดับ 8 หรือระดับ

ชํานาญการพิเศษ ที่เคยไดรับเงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และไมไดดํารง

ตําแหนงตามขอ 4 หรือตําแหนงประเภทผูบริหารใหไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

6. ตําแหนงในระดับชวยปฏิบัติการดานตางๆ ซ่ึงบรรจุผูมีคุณวุฒิต่ําระดับปริญญาตรี  มีเพดานเงินเดือน 40,000 บาท 

(Max 1) ยกเวนตําแหนงระดับผูชํานาญงาน  มีเพดานเงินเดือน 60,000 บาท (Max 2) และตําแหนงผูชํานาญงาน

พิเศษมีเพดานเงินเดือน 100,000 บาท

บัญชีเงินเดือน
หมายเลข 3 ตําแหนงประเภทสนับสนุน



 

หลักเกณฑการใหไดรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  

(แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและ 

                         หลักเกณฑการใหไดรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒)  

----------------------------- 
 

 ดวยสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งท่ี ๕๔๓ เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให

ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในสวนของการกําหนดอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าตามระดับคุณวุฒิแรก

บรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย จึงให 

 ๑. ยกเลิกหลักเกณฑการใหไดรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบทายประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗) เฉพาะตําแหนงประเภทวิชาการ (บัญชีเงินเดือนหมายเลข ๒) และตําแหนง

ประเภทสนับสนุน (บัญชีเงินเดือนหมายเลข ๓)   

 ๒. ใหใชหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการและ

ตําแหนงประเภทสนับสนุน ผูไดรับการบรรจุใหมโดยใหไดรับเงินเดือนข้ันต่ําตามระดับคุณวุฒิแรกบรรจุดังตอไปนี้  
 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 อัตราเงินเดือนข้ันต่ํากําหนดตามระดับคุณวุฒิแรกบรรจุ ดังนี้  

 - คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เดือนละ ๓๒,๔๕๐ บาท 

 - คุณวุฒิระดับปริญญาโท เดือนละ ๒๗,๐๔๐ บาท 

 - คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เดือนละ ๒๓,๑๘๐ บาท (เฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง) 

           ท้ังนี้  ตําแหนงผูชวยอาจารย ซ่ึงเปนตําแหนงประเภทสนับสนุน กลุมสนับสนุนวิชาการ บรรจุจาก 

ผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุในอัตราเดียวกับตําแหนงประเภทวิชาการ 

ตําแหนงประเภทสนับสนุน 

 อัตราเงินเดือนข้ันต่ํากําหนดตามระดับคุณวุฒิแรกบรรจุ ดังนี้  

 - คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เดือนละ ๒๘,๑๒๐ บาท 

 - คุณวุฒิระดับปริญญาโท เดือนละ ๒๓,๔๔๐ บาท 

 - คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท 

 - คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๕,๔๐๐ บาท  

 - คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาและมีประสบการณการทํางาน 

      เดือนละ ๑๒,๕๙๐ บาท  

 

                                              ......................................... 

  

 

  

 

 



-ราง-

สาย

วิชาการ

เดิม

สาย

วิชาการ

(1.5 X 3%)

สาย

สนับสนุน

 เดิม

สาย

สนับสนุน

(1.3 X 3%)

1 - วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 

แพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 4-5 ป  ตอจากวุฒิ

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  และไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว 

หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

 21,610   32,420    33,400  28,100    28,950

- ปริญญาแพทยศาสตร ปริญญาทันตแพทยศาสตร และไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตร + ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของจากสถานศึกษาตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราช

อาณาจักร  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด  ญี่ปุน  และ Asian Institute of 

Technology)

2 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันต-

แพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 4-5 ป  ตอจากวุฒิ

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และไดรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

แลว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

 21,610   32,420    33,400  28,100    28,950

3 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

แพทย-สภาที่มีกําหนดเวลาศึกษา อบรมไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

 21,000   31,500    32,450  27,300    28,120

4 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันต-

แพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 3 ป  ตอจากวุฒิปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และไดรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแลว หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

 21,000   31,500    32,450  27,300    28,120

เอกสารหมายเลข ๒

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิที่ ก.พ. และ ก.พ.อ. รับรอง

อัตรา

เงินเดือน

ขาราชการ

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (ปรับ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ )

อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

หน้าที� 1



สาย

วิชาการ

เดิม

สาย

วิชาการ

(1.5 X 3%)

สาย

สนับสนุน

 เดิม

สาย

สนับสนุน

(1.3 X 3%)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิที่ ก.พ. และ ก.พ.อ. รับรอง

อัตรา

เงินเดือน

ขาราชการ

อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

5 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภา

เภสัชกรรม หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัดของสภาเภสัชกรรม

 21,000   31,500    32,450  27,300    28,120

6 ปริญญาเอก หรือเทียบเทา  21,000   31,500    32,450  27,300    28,120

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทยคลินิก  ที่มีหลักสูตร

กําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 2 ป  ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

 19,530   29,300    30,180  25,390    26,160

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป   ตอ

จากปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

 19,530   29,300    30,180  25,390    26,160

9 ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต  19,020   28,530    29,390  24,730    25,480

10 ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

เฉพาะสาขาวิชาที่กําหนดที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิ

ปริญญาพื้นฐานหลายระดับ ดังนี้ คือ

         -             -   

10.1  ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 19,020   28,530    29,390  24,730    25,480

10.2 ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ       

    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)

 18,510   27,770    28,610  24,070    24,800

10.3 ไดรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต  18,020   27,030    27,850  23,430    24,140

10.4 ไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  17,500   26,250    27,040  22,750    23,440

11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  18,510   27,770    28,610  24,070    24,800
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12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป    ตอ

จากปริญญาโทในขอ 14

 18,510   27,770    28,610  24,070    24,800

13 ปริญญาโท ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิ

ปริญญาตรีเฉพาะที่กําหนดในขอ 20

 18,510   27,770    28,610  24,070    24,800

14 ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเทา  17,500   26,250    27,040  22,750    23,440

15 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ปริญญาสัตว-

แพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบประกอบวิชาชีพ

 18,020   27,030    27,850  23,430    24,140

16 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสัตว-

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)

 17,500   26,250    27,040  22,750    23,440

17 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป)  17,500   26,250    27,040  22,750    23,440

18 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอ

จากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะที่กําหนดในขอ 20

 16,610   24,920    25,670  21,600    22,250

19 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม

นอยกวา 1 ป ตอจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไปในขอ 22

 15,800   23,700    24,420  20,540    21,160

20 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 5 ป ตอจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับ

เงินเดือนตามหลักสูตร 5 ป

 15,800   23,700    24,420  20,540    21,160

21 ปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตรที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 5ป 

ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 15,000   22,500    23,180  19,500    20,090
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22 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ป ตอจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  และประกาศนียบัตร

เปรียญธรรมประโยค 9

 15,000   22,500    23,180  19,500    20,090

23 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ปหรือเทียบเทา 

(เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานคีตศิลป  ดุริยางค-

ศิลป  และนาฏศิลป)

 15,000   22,500    23,180  19,500    20,090

24 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 3 ป 6 เดือน ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 11,840  -  15,400    15,870

25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร

ของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไวไมนอยกวา 3 ป

 ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

 11,500  -  14,950    15,400

26 ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลปชั้นสูง คีตศิลปชั้นสูง หรือดุริยางคศิลปชั้นสูง  11,500  -  14,950    15,400

27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ที่มี

หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 4 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

 10,840  -  14,100    14,530
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28 ประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไมนอยกวา 1 ป 6 เดือน    ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 หรือเทียบเทา

   9,620  -  12,510    12,890

29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่หลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน 

หรือเทียบเทา

   9,400  -  12,220    12,590

30 ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลปชั้นกลาง คีตศิลปชั้นกลาง หรือดุริยางคศิลปชั้น

กลาง

   9,400  -  12,220    12,590

31 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการ

ตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 2 ป  ตอจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา

   8,930  -  11,610    11,960

32 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภอนามัย หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการ

ตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 1 ป  6 เดือน ตอจาก

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา

   8,790  -  11,430    11,780

33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพของสวนราชการตางๆ   ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนตน หรือเทียบเทา

   8,690  -  11,300    11,640

34 ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลปชั้นตน คีตศิลปชั้นตน หรือดุริยางคศิลปชั้นตน    8,690  -  11,300    11,640

35 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน  และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเทา และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 -8

   8,690  -  11,300    11,640
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