


กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์

1.3 ธุรกิจการบิน 1.3.2 การจัดการธุรกิจการบิน 25510241105526 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.7 บริหารธุรกิจ 1.7.15 ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง 25611331100027 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

1.8 ภาษาต่างประเทศ 1.8.7 ภาษาจีนธุรกิจ 25611331100028 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

2. ศิลปกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.9 สถาปัตยกรรม 2.9.1 การผังเมือง 25510031100202 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.12 นักบินและเทคโนโลยี
ด้านการบิน

3.12.14 การจัดการการบิน 25432211102095 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน

3.16 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมเกษตร

3.16.1 วิศวกรรมเกษตร 25600161100078 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเน่ือง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.22 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.22.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25600161100104 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเน่ือง) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.27 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอุตสาหการ

3.27.2 วิศวกรรมอุตสาหการ 25511931108369 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

3.32 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3.32.5 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 25620161101879 หลักสูตรอนุปริญญา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

3.35 วิศวกรรมศาสตร์-อ่ืนๆ 3.35.35 วิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ 25451911101082 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมส่ิงทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

3.36 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

3.36.1 วิศวกรรมโยธา 25600161100077 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเน่ือง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.37 เทคโนโลยี 3.37.22 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25600161100079 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.39 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.39.1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25431521101378 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

3.40 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3.40.5 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 25360031100429 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. เกษตรศาสตร์ 4.1 เทคโนโลยีการเกษตร 4.1.13 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 25600161100074
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเน่ือง)  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.1.18 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 25551931101028 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

4.2 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

4.2.7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25551941101244
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25501911104485
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25481931101943
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25460031101804 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 อุตสาหกรรมเกษตร 4.3.19 เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 25511911106703
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 1. บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา

 และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (ฉบับท่ี 6)
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แก้ไขเป็น
รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 มนุษยศาสตร์

 1.4 การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม

 1.4.13
ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศ

25560681102279
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)  มหาวิทยาลัยรังสิต

  1.7 บริหารธุรกิจ  1.7.9
การออกแบบส านักงานอัตโนมัติ
และการจัดการธุรกิจ

25550151100031
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส านักงาน
อัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายใน
และพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1.7.13 ธุรกิจระหว่างประเทศ 25490731102435
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 1.7.14 ธุรกิจสุขภาพ 25482201103157
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ 
สถาบันการพลศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) สถาบันการพลศึกษา

  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.6 ภาษาจีน 25400051100099
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25490731102503
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 1.8.44 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 25490571104136
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเกริก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยเกริก

2. ศิลปกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.2 การออกแบบ-
การออกแบบอุตสาหกรรม

 2.2.2 การออกแบบอุตสาหกรรม 25470181100698
 หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 2.4 การออกแบบ-
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

 2.4.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 25411941100315
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการ
พิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

 2.5 การออกแบบ-
การออกแบบผลิตภัณฑ์

 2.5.5 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 25551411106511
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

 2.9 สถาปัตยกรรม  2.9.3 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 25481931107692
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3. วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.13 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  3.13.8 พืชศาสตร์ 25531961102043
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

25481981100892
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 3.22.9 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25480101103751
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมไฟฟ้า

 3.24.2 วิศวกรรมไฟฟ้า 25560611100257
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 3.25 วิศวกรรมศาสตร์-
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 3.25.1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25541961101728
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

25511691103018
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
อัตโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 3.37 เทคโนโลยี  3.37.1 ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25570681100493
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยรังสิต

 3.37.3
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร

25572781104581
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
หลักสูตรต่อเน่ือง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

 3.37.16 เทคโนโลยียานยนต์ 25592781101725
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
หลักสูตรต่อเน่ือง วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)  วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

 3.37.42 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 25491661102012
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง
 (พ.ศ.2559)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 3.46 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3.46.1 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 25520101105713
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. เกษตรศาสตร์  4.6 การประมง  4.6.7 วิทยาศาสตร์การประมง 25511981102548
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5. สาธารณสุขศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

 5.3 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

 5.3.5
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย

25490221105285
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)  มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. แพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์

 6.3 การแพทย์พ้ืนบ้าน  6.3.2 การแพทย์แผนตะวันออก 25450681100668
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
 มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยรังสิต

 2. บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา

 และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (ฉบับท่ี 6)

แก้ไขช่ือหลักสูตรในบัญชีแนบท้ายประกาศของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาขาวิชา
สาขาวิชา ตามประกาศ (เดิม)
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