


กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
    มนุษยศาสตร์

 1.1 โลจิสติกส์  1.1.1
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน

25490541108611
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 1.2 อุตสาหกรรมบริการ  1.2.7
การจัดการการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

25431231101051
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 1.2.8
การจัดการอุตสาหกรรมการ
บินและการบริการ

25630101100025
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1.3 ธุรกิจการบิน  1.3.9  การจัดการการบิน 25491531104471
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

 1.3.10 การบริการธุรกิจการบิน 25622661100127 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 1.5 การบัญชี  1.5.2 การบัญชี 25461161100696 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
25622691100020 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

 1.5.3 บัญชี 20161241100048 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 1.6 ภาษาไทย  1.6.2 ภาษาไทย 25621861100069 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.5 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 25630101100036
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 1.8.8 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 25631701100129 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 1.8.19 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25491681100833
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

25551541100305 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 1.8.23
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
สากล

25591931101271
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

 1.8.57 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 25630681100038 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มหาวิทยาลัยรังสิต

 1.8.58
ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือ
อุตสาหกรรมการบริการ

25481441101048
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
     สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.5 การออกแบบ-
การออกแบบผลิตภัณฑ์

 2.5.7
นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

25620021100022
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2.8 การออกแบบ-อ่ืน ๆ  2.8.4
 ออกแบบนิเทรรศการและ
การจัดแสดง

25541651101961
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 2.9 สถาปัตยกรรม  2.9.3  ภูมิสถาปัตยกรรม 25560161101991 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 2.9.6  สถาปัตยกรรมผังเมือง 25521951102579
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 2.9.9
 การจัดการงานช่างและผัง
เมือง

25510091100557
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.17  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25620541100265 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.37 แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย 25500591100155
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 3.3 จุลชีววิทยา  3.3.1 จุลชีววิทยา 25501641100828 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 3.5 ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/
ยาง

 3.5.9
วิศวกรรมปิโตรเคมีและ
ส่ิงแวดล้อม

25501871109734
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและส่ิงแวดล้อม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 3.6 วัสดุศาสตร์  3.6.1  วัสดุศาสตร์ 25510271111098 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 3.12 นักบินและเทคโนโลยี
ด้านการบิน

 3.12.10  การจัดการการบิน 25480021108217 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.13 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  3.13.3  ชีววิทยาประยุกต์ 25501591103264 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 3.13.3  ชีววิทยาประยุกต์ 25610131100202 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3.13.11  สัตวศาสตร์ 25500081106653 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ  3.14.3
 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
ความงาม

25631931100022
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 3.14.25
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
นวัตกรรม

25430241100667
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 3.14.26
อาหารโภชนาการและการ
ประยุกต์

25480111105934
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 3.20 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมโทรคมนาคม

 3.20.1  วิศวกรรมโทรคมนาคม 25600031100859
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 3.20.2
วิศวกรรมโทรคมนาคมและ
สารสนเทศ

25501601106292
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 3.21.3  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25632671100025 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 1. บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา

 และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับท่ี 7)
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมไฟฟ้า

 3.23.1  วิศวกรรมไฟฟ้า 25480021103561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25620261100052 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.23.8
 วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

25501621101401
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 3.23.11
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง

25520151104436
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.25 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมอาหาร

 3.25.1  วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25501961106303
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 3.26 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอุตสาหการ

 3.26.1
 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสา
หการ

25541801101552
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 3.26.2  วิศวกรรมอุตสาหการ 25600061100036
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.28 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมโลจิสติกส์

 3.28.2  วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25600261700067 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.30 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

 3.30.5  วิศวกรรมวัสดุ 25590191100959 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 3.31.1  วิศวกรรมเคร่ืองกล 25621691100079
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

25620261100048 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยนครพนม

25501921100368
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 3.31.5
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์

25511531106429
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อ่ืน ๆ  3.34.13
 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ

25620021700069
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

25611921100122
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 3.34.28
วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ

25610092200186
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3.34.29 วิศวกรรมศาสตร์ 25480011105538 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.34.30
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

25630021100065
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

 3.35.5
วิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

25570191100430
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.36 เทคโนโลยี  3.36.20  เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25491671102305 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 3.36.24  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 25541411100794
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร

 3.36.38
 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์

25481691101305
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

 3.36.45
เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วน
อากาศยาน

25631601100029
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี

 3.37 เทคโนโลยี-
 ด้านวิศวกรรม

 3.37.9
 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

25501921104701
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 3.38 วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม

 3.38.3  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 25380021100421 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25490181100241 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25620041100194
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.38.4
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม

25481441102523
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 3.45 เทคโนโลยี
         อุตสาหกรรม

 3.45.1  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25501561110911 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25481991105753
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25571451101128
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร  4.1.15
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและ
อาหาร

25560161104206
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

 4.2 วิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.5  เทคโนโลยีการอาหาร 25521461106838 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 4.2.6
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

25200021100059
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.2.9
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์

25540201100259
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร์  4.3 อุตสาหกรรมเกษตร  4.3.1  เทคโนโลยีชีวภาพ 25480241101225 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25481401105764 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

 4.3.6
 พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร

25610191100300
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา

 5. สาธารณสุข
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

 5.1 การพยาบาล  5.1.1  พยาบาลศาสตร์ 25570041105003
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25631411100024 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
 5.3 อาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัย

 5.3.1
 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

25631441100047
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.6 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 25530271102607 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 5.5.12
วิทยาศาสตร์ความงามและ
สุขภาพ

25631711100173
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

25611921100187
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 6. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทันตแพทยศาสตร์

 6.2 การแพทย์แผนไทย  6.2.2  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 25601501100197 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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