


กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
 1.1 โลจสิติกส์  1.1.8 การขนส่งระหว่างประเทศ 25461801100721 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 1.3 ธุรกจิการบิน  1.3.2 การจดัการธุรกจิด้านการบิน 25572501100495 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการบิน สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์

25550571102388 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยเกริก

25600021100684 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิตสาขาวิชาการจดัการธุรกจิการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25490681100505  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิด้านการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

25551331102181 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิด้านการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25541801101574
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมการบิน

 (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 1.6 ภาษาไทย  1.6.19 ภาษาและวรรณคดีไทย 25510101105249 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.7 ภาษาจนีธุรกจิ 25560241100673 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 1.9 การภาพยนต์และส่ือดิจทิัล  1.9.1 การภาพยนต์และส่ือดิจทิัล 25541801101451 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนต์และส่ือดิจทิัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 2. ศิลปกรรมศาสตร์

    สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.7 การออกแบบ-

      การออกแบบแฟชั่น
 2.7.2

การออกแบบแฟชั่น

และเคร่ืองแต่งกาย
25470081102115 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.31 เทคโนโลยดิีจทิัลมีเดีย 25612281100192 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจทิัลทางส่ือสารมวลชน สถาบันเทคโนโลยไีทย -ญี่ปุ่น

 3.1.32 เทคโนโลยมีัลติมีเดีย 25510141102195 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยมีีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.6 วัสดุศาสตร์  3.6.1 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 25500081106787 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยศิลปากร

25510101104946 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25420011100334 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.12 นักบินและเทคโนโลยี

         ด้านการบิน
 3.12.12 บริหารกจิการการบิน 25511121104602 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกจิการการบิน มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย

 3.13 วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน  3.13.20 เคมี-ชีววิทยา 25510101106329 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25500101112369 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.13.21 พฤกษศาสตร์ 25510021108773 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25500061102375  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอืน่ ๆ  3.14.25 วิทยาศาสตร์พืน้พิภพ 25450021100417 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พืน้พิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.16 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมเกษตร
 3.16.1 วิศวกรรมเกษตร 25501911104351

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-

     วิศวกรรมระบบควบคุม
3.23.2 วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 25430151101319

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมไฟฟ้า
 3.24.2 วิศวกรรมไฟฟ้า 25470141100626

หลักสูตรครุศาสตรอตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.27 วิศวกรรมศาสตร์-

    วิศวกรรมอตุสาหการ
 3.27.2 วิศวกรรมอตุสาหการ 25510141104557

หลักสูตรครุศาสตรอตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25550021101959 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.27.3 วิศวกรรมอตุสาหการและระบบบริการ 25510561103755
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการและระบบบริการ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 3.28 วิศวกรรมศาสตร์-

    วิศวกรรมการส่ือสาร

    และสารสนเทศ

 3.28.2 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 25480241101708
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25581691102061
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี

3.28.3 วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย 25550041101636
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.30 วิศวกรรมศาสตร์-

         วิศวกรรมการผลิต
 3.30.1 วิศวกรรมการผลิต 25540161102639

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง

 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-

 วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ
 3.31.5 วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ 25580161101249

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง

 3.32 วิศวกรรมศาสตร์-

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 3.32.1 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25480141100504

หลักสูตรครุศาสตรอตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.32.5 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25490171108259 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25490101106294 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25490171103658 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25460541100438 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1. บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา

 และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2)
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-อืน่ ๆ  3.35.30 วิศวกรรมเซรามิก 25360171100032 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

 3.35.32 วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 25561941102415
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

25541981100966
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ

25581991100411
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

25561741102896
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

25430141100363
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

25501961103041 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

3.35.33 วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 25570161102385
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง

3.35.34 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม 25580151100236
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.36 วิศวกรรมศาสตร์-

  วิศวกรรมโยธา-กอ่สร้าง
 3.36.1 วิศวกรรมโยธา 25470141100615

หลักสูตรครุศาสตรอตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 3.36.4 วิศวกรรมกอ่สร้าง 25511931111014 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกอ่สร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก

 3.37 เทคโนโลยี  3.37.34 เทคโนโลยวีัสดุและบรรจภุัณฑ์ 25480101106034
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีัสดุและบรรจภุัณฑ์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3.40 วิทยาศาสตร์

        ส่ิงแวดล้อม
 3.40.5 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 25571631100059  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 3.42 สารสนเทศ  3.42.5 วิศวกรรมเครือข่ายและอนิเตอร์เน็ต 25511711101479 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี

25481711107146
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อบุลราชธานี

 3.43 โลจสิติกส์  3.43.5 การขนส่งทางทะเล 25560021101703 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.44 วิทยาการเดินเรือ  3.44.1 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 25490021103549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.45 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีางไม้
 3.45.1 เทคโนโลยเียือ่และกระดาษ 25440021100394 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเียือ่และกระดาษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.45.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางไม้ 25400021100939
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางไม้

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.46 ธุรกจิอเิล็กทรอนิกส์  3.46.1 ธุรกจิอเิล็กทรอนิกส์ 25520101105713 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิอเิล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยกีารเกษตร  4.1.18 เทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 25420171100736 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี

25480131103067 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 4.2 วิทยาศาสตร์และ

       เทคโนโลยอีาหาร
 4.2.7

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร
25581631100084

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25350061100163
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

 หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

25440061100332  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 4.3 อตุสาหกรรมเกษตร  4.3.18 ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกจิเกษตร 25550271101856 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกจิเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา

 4.3.19 เทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 25500141104128
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 4.3.20 วิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล 25571371100567
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 4.5 วิทยาศาสตร์

      ด้านการเกษตร
 4.5.21 วิทยาศาสตร์การเกษตร 25450021100878 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.5.25 ทรัพยากรเกษตร 25450021100902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.5.26 ทรัพยากรเกษตรและการจดัการการผลิต 25540021100035
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจดัการการผลิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.5.27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารสัตว์ 25540201100259 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารสัตว์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์
 5.4 สหเวชศาสตร์  5.4.10 ความผิดปกติของการส่ือความหมาย 25500061102364  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.8 เทคโนโลยเีคร่ืองส าอาง 25581231101711 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยเีคร่ืองส าอาง  มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่

 5.6 กจิกรรมบ าบัด  5.6.1 กจิกรรมบ าบัด 25500061102105  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากจิกรรมบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

    มนุษยศาสตร์
 1.1 โลจสิติกส์  1.1.5 การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 25540511101187  หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน มหาวทิยาลัยกรุงเทพ

 1.1.7 การจดัการโลจสิติกส์และการคมนาคมขนส่ง 25522501103638 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์

 1.2 อุตสาหกรรมบริการ  1.2.1 การจดัการธรุกิจไมซ์ 25531551103421
หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการประชุมและนิทรรศการ (การจดัการธรุกิจไมซ์) 

มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูก็ต

 1.4 การท่องเที่ยวและ

      การโรงแรม
 1.4.21

การจดัการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการ

ประชุม
25520511101567 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม มหาวทิยาลัยกรุงเทพ

  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.48 ภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจบริการ 25551641100339 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจบริการ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา

 2. ศิลปกรรมศาสตร์

    สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.5 การออกแบบ-

      การออกแบบผลิตภณัฑ์
 2.5.10 การออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ 25531661101768

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

 3. วิศวกรรมศาสตร์

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.40 ภาพยนตร์และส่ือดิจติอล 25501031104757 หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาพยนตร์และส่ือดิจทิัล มหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์

25500091108443 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาพยนตร์และส่ือดิจติอล มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

25580541100015 หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาพยนตร์และส่ือดิจทิัล มหาวทิยาลัยศรีปทุม

 3.22 วศิวกรรมศาสตร์-

         วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
 3.22.13 วศิวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 25470511101281 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ

 3.25 วศิวกรรมศาสตร์-

  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 3.25.6

วศิวกรรมอิเลคทรอนิคส์

และการส่ือสาร
25450051100433

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

 3.27 วศิวกรรมศาสตร์-

    วศิวกรรมอุตสาหการ
 3.27.2 วศิวกรรมอุตสาหการ 25530251102829 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์

 3.42 สารสนเทศ  3.42.8 วศิวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภยั 25540611101302 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภยั มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร  4.1.7 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 25491681100732 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวทิยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

 4.2 วทิยาศาสตร์และ

       เทคโนโลยีอาหาร
 4.2.2 เทคโนโลยีทางการอาหาร 25511551106591 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูก็ต

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 

   เภสัชศาสตร์
 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.15 วทิยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 25511911106725 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสุขภาพและความงาม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

 2. บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา

 และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2)

สาขาวิชา


