




 ลักษณะที ่1 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย ์ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.8  การจดัการ 25600024000067
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25600024000078
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25600024000258
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25501221106176
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25510101105137
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.42  การจดัการนวตักรรมการค้า 25621534000719
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมการค้า 
มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.51  การจดัการโลจสิติกส์ 25521731105286
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25622033500866
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ วทิยาลัยชุมชนหนองบัวล าภ ู
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.62  การตลาด 25600024000056
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25600024000089
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25551971101372
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.63  การตลาดดิจทิัล 25550271101788
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาดดิจทิัล มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.65  การท่องเทีย่ว 25632033500867 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาการท่องเทีย่ว วทิยาลัยชุมชนสงขลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.86  การประถมศึกษา 25581561101447
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25521631102236
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25641834000581
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยพษิณุโลก 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.95  การเมืองและการปกครอง 25450041101038
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเมืองและการปกครอง  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.104  การศึกษาปฐมวยั 25490191106597
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25501591103231
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25521631102721
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25491861105478
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25622033500877 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั วทิยาลัยชุมชนสมุทรสาคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.110  การสอนภาษาไทย 25611854000174
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611854000185
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25621864000918
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25621864000929
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.112  การสอนภาษาองักฤษ 25621864000784
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราช
วทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25621864000795
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราช
วทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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 ลักษณะที ่1 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย ์ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.112  การสอนภาษาองักฤษ 25621864000806
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราช
วทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25621864000817
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราช
วทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.122  คณิตศาสตร์ 25511461108299
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25471631100633
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25600081100545
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวทิยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.132  คอมพวิเตอร์ธรุกจิ 25510271104451
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25501591103365
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.134  คอมพวิเตอร์ศึกษา 25481911104077
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

1.135  เคมี 25490191106619 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25521601107216
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25491561110291
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.142  ชีววทิยา 25621604000831
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25640264000496
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา (4 ปี) มหาวทิยาลัยนครพนม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25641584000616
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.144  ดนตรี 25551481101333
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรี (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.149  ดนตรีสากล 25481761105285
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีสากล มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.189  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 25481761105296
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25541561103783
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.191  บริหารธรุกจิ 25511731107052
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.205  ฟสิิกส์ 25591604000207
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481481103214
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.208  ภาษาไทย 25491561110256
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.215  ภาษาองักฤษ 25481481103192
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25471641100693
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.222  รัฐประศาสนศาสตร์ 25471031104348 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยธรุกจิบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25491411103421 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25511191104216
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ วทิยาลัยทองสุข 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.227  วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 25481481103293
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป (5 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25621604000842
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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     มนุษยศาสตร์

1.237  ศึกษาศาสตร์ 25640104000689
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ (4 ปี) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.242  เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 25500061102072
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยมหดิล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.249  สังคมศึกษา 2562185400082
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.250  สังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 25631864000245
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศ์าสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.380  การปกครอง 25631864000414
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631864000425
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631864000436
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491861105557
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.386  การศึกษา 25631414000908
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.410  พระพทุธศาสนา 25611854000725
หลักสูตรพทุธศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

1.553  อาเซียนศึกษา 25620041100025
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาเซียนศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.585  การสอนพระพทุธศาสนา 25621864000762
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนพระพทุธศาสนา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราช
วทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.689  การสอนสังคมศึกษา 25621864000749
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25621864000751
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25621864000975
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25621864000986
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.698  การจดัการการกฬีา 25581561101436
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการกฬีา มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.699  การจดัการธรุกจิการท่องเทีย่ว 25540101103072
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.700  การจดัการนวตักรรมสาธารณะ 25620274000967
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมสาธารณะ มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.701  การจดัการและการสอนกฬีา 25490191108184
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการและการสอนกฬีา มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

1.702  การท่องเทีย่วเชิงบูรณาการ 25610134000566
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเทีย่วเชิงบูรณาการ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.703  การบริหารการพฒันาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 25602033500559
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาการบริหารการพฒันาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
วทิยาลัยชุมชนหนองบัวล าภ ูหลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

1.704  การประถมศึกษา - จติวทิยาและการแนะแนว 25641734000444
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา - จติวทิยาและการแนะแนว 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.705  การสอนอสิลาม 25591271100032
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนอสิลาม (5 ปี) มหาวทิยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559)

1.706  ธรุกจิอาหาร 25591731100187
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิอาหาร มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.707  นวตักรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ 25531581102895
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.708  นวตักรรมธรุกจิบริการ 25641444000429
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมธรุกจิบริการ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.709  ผู้ประกอบการธรุกจิแฟชั่น 25641924000265
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาผู้ประกอบการธรุกจิแฟชั่น มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

1.710  ภมูิภาคลุ่มน  าโขงศึกษา 25550181100102
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภมูิภาคลุ่มน  าโขงศึกษา มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.711  ศิลปะการคิดเพือ่การพฒันามนุษย์ 25520101105779
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะการคิดเพือ่การพฒันามนุษย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.712  อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ 25521811104328
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ 
มหาวทิยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

2. ศิลปกรรมศาสตร์ 
   สถาปตัยกรรมศาสตร์

2.127  วทิยาศาสตร์อตุสาหการและการจดัการ 25570051101459
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์อตุสาหการและการจดัการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

2.128  ศิลปกรรม 25631454000835
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

2.129  ออกแบบและสร้างสรรค์ภมูิทัศน์ 25481931101932
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบและสร้างสรรค์ภมูิทัศน์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.30  เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 25621644000958
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.33  เทคโนโลยีการผลิต 25622814000734
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.51  เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ 25531761102952
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.54  เทคโนโลยีสารสนเทศ 25481131106196
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25501931110078
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25642033500565
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.58  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจทิัล 25491771101373
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจทิัล 
มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25521641103047
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจทิัล 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.84  ภมูิศาสตร์ 25340201100101 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภมูิศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.297  การจดัการอตุสาหกรรม 25460151101021
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.640  นิเทศศาสตร์ดิจทิัล 25600174000312
หลักสูตรวทิยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ดิจทิัล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

3.641  มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม 25611504000344
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.642  นวตักรรมเซรามิกส์ 25561481102458
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมเซรามิกส์ มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

 4. เกษตรศาสตร์ 4.127  นวตักรรมอาหารและธรุกจิ 25481931102314
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมอาหารและธรุกจิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 5. สาธารณสุข
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

5.4  สาธารณสุขชุมชน 25570231102258
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25632033500878 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน วทิยาลัยชุมชนสงขลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

5.5  สาธารณสุขศาสตร์ 25480031107353
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

5.51  การจดัการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน 25632033501014
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวชิาการจดัการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน วทิยาลัยชุมชนปัตตานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.206 ภาษาจนี 25640064000639
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

1.215 ภาษาองักฤษ 25631694000303
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25470221102054 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลัยทักษณิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

1.276 การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ 25470511101112
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

1.282 การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 25540511101187
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

1.288 การบัญชี 25592711100048
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคนครนายก 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25582871102321
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยพณิชยการเชตุพน 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25596061100189
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25582841102957
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25451581101311 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

1.297 บัญชี 25641984000284 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนือ่ง) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
25440061100286 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยมหดิล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
25491711107744 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
25631994000767 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

1.300 ภาษาจนีธรุกจิ 25620514000885 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)

1.328 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล 25591931101271
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

1.454 ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน 25530181102721
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมอาเซียน มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

1.713 ภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก 25581741102011
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก 
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
    สถาปตัยกรรมศาสตร์

2.34 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 25550511100694 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

2.130 ออกแบบบรรจภุณัฑ์ 25641964000394
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบบรรจภุณัฑ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.122 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 25491511104006
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.127 เคมี 25430101100998
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

25631994000745
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

3.128 เคมีประยุกต์ 25631994000756
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

3.129 เคมีอตุสาหกรรม 25480101107013
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)

3.148 เทคโนโลยีไฟฟา้ 25622814000936
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2562)

25541581103291
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.153 เทคโนโลยียานยนต์ 25552641104199
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

3.173 เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 25541521105318
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.178 ฟสิิกส์ 25510101110752
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.192 วทิยาการคอมพวิเตอร์ 25630564000893
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

 บญัชีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา
 เรื่อง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการใหเ้งินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้การศึกษา

 และหลักสูตรทีจ่ะใหเ้งินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 (ฉบบัที ่7)

สาขาวิชา
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กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.201 วศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม 25481591102957
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.214 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 25490101103864
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

25640163500534
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.221 วศิวกรรมเคร่ืองกล 25481821102863
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วทิยาลัยเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25501401104102
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)

25401911100884
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

3.225 วศิวกรรมชีวการแพทย์ 25500101104596
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.240 วศิวกรรมไฟฟา้ 25641794000351
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.241 วศิวกรรมไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ 25501621101401
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.251 วศิวกรรมโยธา 25591974000096
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

25611994000528
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

25641274000544
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ต่อเนือ่ง) มหาวทิยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.260 วศิวกรรมโลจสิติกส์ 25600034000485
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)

25641054000246
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยฟาร์อสีเทอร์น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.266 วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 25570191100056
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)

3.279 วศิวกรรมอตุสาหการ 25501871109723
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)

25540101102262
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.402 วศิวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25621994000687
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2562)

3.445 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 25531561104456
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

3.643 เทคโนโลยีอตัโนมัติและหุน่ยนต์ 25641394000402
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอตัโนมัติและหุน่ยนต์ มหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.644 เคม-ีชีววทิยา 25500101112369
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี-ชีววทิยา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)

3.645 เคม-ีชีววทิยาประยุกต์ 25510101106329
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี-ชีววทิยาประยุกต์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.646 จติวทิยาคลินิก 25640104000465
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจติวทิยาคลินิก มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.647
จลุชีววทิยาทางการแพทย์และ
อตุสาหกรรม

25501571102845
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยาทางการแพทย์และอตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.648 ชีววทิยาเชิงอนุรักษ์ 25450061100816
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาเชิงอนุรักษ ์มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

3.649 ชีววทิยาเทคโนโลยีและนวตักรรม 25501571102834
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาเทคโนโลยีและนวตักรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.650 เทคนิคการแพทย์ 25640234000673
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

25641274000612 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยปทุมธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.651 เทคโนโลยีดิจทิัลแนวสร้างสรรค์ 25570051101461
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจทิัลแนวสร้างสรรค์ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรพหวุทิยาการ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

3.652 เทคโนโลยีธรณี 25530031103681 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี มหาวทิยาลัยขอนแกน่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

หน้า 2 / 4



 ลักษณะที ่2 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศึ่กษาในสาขาวิชาทีเ่ปน็ความต้องการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.653 เทคโนโลยีบรรจภุณัฑ์และวสัดุ 25480101106034
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีบรรจภุณัฑ์และวสัดุ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)

3.654 เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศและภมูิศาสตร์ 25481761105307
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศและภมูิศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.655 ธรณีศาสตร์ 25470061101224 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรณีศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

3.656 นวตักรรมเทคโนโลยีดิจทิัล 25551801101171
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมเทคโนโลยีดิจทิัล มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.657
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อจัฉริยะ

25630194000857
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอจัฉริยะ 
มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

3.658
วทิยาการคอมพวิเตอร์และ
ปัญญาประดิษฐ์

25491771101362
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.659 วทิยาศาสตร์และนวตักรรม 25491661101909
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.660 สุขภาพและความงาม 25511911106725
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสุขภาพและความงาม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.661 วศิวกรรมการผลิตอตัโนมัติ 25641594000472
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิตอตัโนมัติ มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.662 วศิวกรรมเคร่ืองกลการผลิต 25631994000802
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 	สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลการผลิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อสีาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

3.663 วศิวกรรมชลประทานและการจดัการน  า 25531911104308
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชลประทานและการจดัการน  า 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

3.664 วศิวกรรมนวตักรรมดิจทิัล 25610234000736
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมนวตักรรมดิจทิัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)

3.665
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวทิยาการ
ข้อมูล

25630514000842
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวทิยาการข้อมูล 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

3.666
วศิวกรรมระบบอตัโนมัติ หุน่ยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์

25640034000456
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบอตัโนมัติ หุน่ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.667
วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการ
จดัการ

25600164000535
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจดัการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)

 4. เกษตรศาสตร์ 4.5 เกษตรศาสตร์ 25491511104028
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

25510251100937
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

4.24  เทคโนโลยีการผลิตพชื 25582911103271
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25481931101897
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

4.26 เทคโนโลยีเพาะเลี ยงสัตวน์  า 25582901102267
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเพาะเลี ยงสัตวน์  า (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อดุรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

4.58 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 25592901102099
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์(ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อบุลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

4.70 สัตวศาสตร์ 25481931101921
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

4.128 การประกอบอาหารฮาลาล 25641574000435
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประกอบอาหารฮาลาล มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

4.129 การเพาะเลี ยงสัตวน์  าชายฝ่ัง 25610134000577
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าชายฝ่ัง มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

4.130 นวตักรรมเกษตรอนิทรีย์ 25641444000295
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมเกษตรอนิทรีย์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

4.131
บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการ
จดัการความปลอดภยัด้านอาหาร

25600171100837
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจดัการความปลอดภยัด้าน
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)

4.132 โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 25610194000607
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)

4.133 วาริชศาสตร์ 25200101100071
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวาริชศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

4.134 วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 25510101104834
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

4.135 เกษตรและการแปรรูป 25622033500697 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาเกษตรและการแปรรูป วทิยาลัยชุมชนตราด หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2562)

4.136
เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลการเกษตร
อตัโนมัติ

25641994000364
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลการเกษตรอตัโนมัติ (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
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 ลักษณะที ่2 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศึ่กษาในสาขาวิชาทีเ่ปน็ความต้องการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตรสาขาวิชา

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

5.15 พยาบาลศาสตร์ 25610194000719 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)

25520101108031 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)
25520101108086 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)

5.16 เภสัชศาสตร์ 25490231108392 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)

5.22 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 25561481102447
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

25641634000487
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มหาวทิยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

 6. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทนัตแพทยศาสตร์

6.3 การแพทย์แผนไทย 25641694000416
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

25631344000956
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย วทิยาลัยนอร์ทเทิร์น 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

6.4 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 25640234000302 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)
6.5 ทันตแพทยศาสตร์ 25090041100015 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2558)

25580171100295 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2558)

6.6 แพทยศาสตร์ 25510061109609
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า สถาบันสมทบมหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2558)

25160031100012 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)
25510101104979 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

6.8  สัตวแพทยศาสตร์ 25390031100017 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)
25580101100049 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

6.12  รังสีเทคนิค 25500071107956 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค มหาวทิยาลัยรามค าแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

6.13 ฉุกเฉินการแพทย์ 25530211103308
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฉุกเฉินการแพทย์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
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 ลกัษณะที ่3 : เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศึ่กษาในสาขาวชิาขาดแคลนหรือสาขาวชิาทีก่องทุนมุง่สง่เสริมเป็นพิเศษ ระดบัอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุม่สาขาวชิา รหัสหลกัสตูร ชือ่หลกัสตูร

 1. สงัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.714
 นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการ
จดัการ

25630094000248
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจดัการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.715  ภาษาและวัฒนธรรมไทย 25481431101183
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 บัญชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศึกษา
 เรื่อง ก าหนดลกัษณะของเงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประเภทวชิา สถานศึกษาหรือระดบัชัน้การศึกษา

 และหลกัสตูรทีจ่ะให้เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับที ่7)

สาขาวชิา
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 ลักษณะท่ี 4 เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1.7 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25480141109829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.8 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 25510041100315
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.44
ความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย

25630036001032
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการ
ส่ือความหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

 3. สาธารณสุขศาสตร์
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

3.1 พยาบาลศาสตร์ 25620016000904
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

5.16 พยาบาลศาสตร์ 25570201103471
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.2 เภสัชศาสตร์ 25510011108726
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

5.9 เภสัชศาสตร์ 25470011102938
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

5.9 เภสัชศาสตร์ 25450011102115
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
(สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561)

3.7 นิติวิทยาศาสตร์ 25470061103913
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561)

3.15 สาธารณสุขศาสตร์ 25582251101499
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

 4. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทันตแพทยศาสตร์

4.3 ทันตแพทยศาสตร์ 25460031102614
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

6.7 ทันตแพทยศาสตร์ 25560031104617
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

 บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา

 และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 7)

สาขาวิชา
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